NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS!
2 april 2014

Wat is de eed van een raadslid waard?
Alle Koggenlandse raadsleden zijn geÃ¯nstalleerd. Ze hebben allemaal de eed of de belofte voor
raadsleden afgelegd. Ze hebben officieel gezworen of beloofd getrouw te zijn aan de Grondwet
en alle andere wetten te zullen nakomen. Maar wat is die eed eigenlijk waard?
De Gemeentewet is het domein van de raadsleden. Alleen zij kunnen overtredingen van die wet
aanpakken. Als het gemeentebestuur in strijd met de Gemeentewet handelt, kan alleen de raad
de bestuurders daarop aanspreken. In hun eed beloven raadsleden dat ook te doen.
Rekenkamercommissie: drie fouten
Onderzoek van de rekenkamercommissie in mei 2013 bracht drie momenten aan het licht
waarop de raad te laat of onjuist werd ingelicht over Distriport. Het college hield een
onderzoeksrapport achter en verzuimde om een risico van 6,5 miljoen op te nemen in de
jaarrekening. De belangrijkste fout was dat een verklaring die het college op 20 juni 2007
tekende, niet aan de gemeenteraad was voorgelegd. In deze verklaring verplicht de gemeente
zich mee te werken aan de ontwikkeling en realisatie van Distriport, een
exploitatieovereenkomst te maken met Zeeman en Ooms en op verzoek van deze ontwikkelaars
eventueel de gronden te onteigenen.
In strijd met Gemeentewet
Volgens art. 169 lid 2 van de Gemeentewet hoort het college van B&W de raad tijdig over dit
soort zaken in te lichten. Als ze dat niet doet, handelt het college in strijd met de Gemeentewet.
Het is ook logisch dat de raad hierover geÃ¯nformeerd moet worden. De inspraak van burgers
op het bestemmingsplan was namelijk na het tekenen van deze verklaring in 2007 bij voorbaat
zinloos geworden. Je zou verwachten dat raadsleden zich boos maken als blijkt dat burgers
zienswijzen indienen en denken inspraak te hebben, terwijl in werkelijkheid de contracten al
getekend zijn.
Raad schoof Gemeentewet terzijde
De rekenkamercommissie constateerde dus drie fouten. Toch besloot een meerderheid van de

gemeenteraad dat het college wÃšl correct gehandeld had. Zij woof het handelen in strijd met
de Gemeentewet weg. De raad kÃ n dat doen. Maar een raadsmeerderheid bestaande uit VVD,
CDA en twee leden van GBK schoof dus - toen het haar uitkwam - de Gemeentewet terzijde.
Schonden deze raadsleden daarmee niet hun eed?
Wat betekent dit voor raadsleden?
Een aantal van de raadsleden die toen de wet terzijde schoven, is inmiddels herkozen in de
nieuwe gemeenteraad van Koggenland. Deze raadsleden - Knijn, N. Bijman, Sjerps, Schipper,
Olij en Van Leijen - hebben opnieuw de eed of de belofte afgelegd. Maar wat betekent dat? Zij
kwamen in hun vorige raadsperiode de Gemeentewet niet na. Ze beloven of zweren nu opnieuw
dat ze alle wetten zullen nakomen. Wat betekent het dat je een eed schendt en hem vervolgens
opnieuw aflegt? Kun je dan een betrouwbaar raadslid, fractievoorzitter of wethouder zijn? Wat is
die eed dan eigenlijk waard?
namens Berkhout is Boos!

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom
'Distriport / Jaagweg'
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige
industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 APRIL 2014
Onderwerp
1.
Stand van zaken Distriport

2.
Beantwoording Statenvragen
nr. 31 van de heer J.H.
Leever (ONH) inzake
Noordvleugelprovincie en
i.v.m. de notitie van de
Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur
3.
Voornemen tot herijking
provinciale
monumentenlijst in de
gemeente Bergen

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het
project Distriport zoals verwoord in de toelichting en de brief aan
provinciale staten;
2. De brief inclusief bijlage aan provinciale staten te sturen.
Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

Het college besluit:
1. Het voornemen bekend te maken om in het kader van de herijking
van de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de
Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente Bergen
de navolgende monumenten uit het provinciale monumentenregister
uit te schrijven:
- Mosselenbuurt 6 te Bergen;
- Komlaan 27 te Bergen;
- Dorpsstraat 49 te Bergen;
- Midden Geestweg 56 te Bergen;
- Buerweg 15 te Bergen;
- Buerweg 38 te Bergen;
- Middenpad 2 te Bergen;
- Nachtegalenlaantje 9-11 te Bergen;
- Nachtegalenlaantje 12 S te Bergen;
- Nachtegalenlaantje 21 te Bergen;
- Loudelsweg 93 te Bergen;
- Studler van Surcklaan 12 te Bergen
- Breelaan 2a te Bergen;
- Heereweg 195 te Schoorl.
2. De belanghebbenden van dit voornemen op de hoogte te stellen en
de mogelijkheid te bieden hun zienswijzen in te dienen;
3. De gemeente Bergen hierover te informeren;
4. Dit besluit via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente
Bergen te publiceren;
5. PS hierover via brief te informeren;
6. De directeur Beleid te machtigen de besluiten 2,3 en 4 uit te voeren.

4.
Antwoord op prealabele
Het college besluit:
vraag Skaeve Huse van
• Burgemeester en wethouders van Velsen te berichten dat nut en
burgemeester en wethouders
noodzaak van deze verstedelijking buiten bestaand bebouwd gebied
van de gemeente Velsen
toereikend is aangetoond.

1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 APRIL 2014
Onderwerp
5.
Beantwoording Statenvragen
nr. 33 van dhr. G. Massom
(PvdA) inzake het instellen
van een smogalarm

6.
Samenwerking PWN/GNR

7.
Definitieve aanwijzing
zwemplekken 2014

8.
Begrotingsvoorstellen en
jaarstukken Waddenfonds

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat PWN en het Goois Natuurreservaat
(GNR) voornemens zijn een onderzoek uit te voeren naar de
mogelijkheden voor een verregaande samenwerking;
2. De beide organisaties per brief een aantal punten mee te geven die bij
het onderzoek in acht zouden moeten worden genomen;
3. Provinciale Staten per brief te informeren.
Het college besluit:
1. De volgende besluiten definitief vast te stellen:
A. op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit het regionaal
waterplan provincie Noord-Holland 2010-2015 tussentijds te
herzien, waarbij de functie zwemwater wordt toegekend aan:
- Varkensbaai, Sloterplas (Amsterdam)
en de functie zwemwater wordt ingetrokken voor
- Sloterparkbad, Sloterplas (Amsterdam)
- Klaas Dobbers Droogte (’t Twiske te Oostzaan)
(zie bijlage 1);
B. op grond van artikel 10b, lid 2 van de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden, de zwemwaterplekken in
oppervlaktewater aan te wijzen, zoals opgenomen in bijlage 3 bij
dit besluit;
2. De minister van Infrastructuur en Milieu over besluiten 1a en 1b door
middel van bijgevoegde brief te informeren;
3. PS over besluiten 1a en 1b door middel van brief te informeren;
4. Besluiten 1a en 1b conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in
het Provinciaal blad;
5. De waterbeheerders en locatiebeheerders van nieuw aangewezen en
afgevoerde zwemplekken per brief van besluiten 1a en 1b op de
hoogte te brengen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de conceptbegrotingswijziging
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 2014;
2. Kennis te nemen van de conceptbegroting gemeenschappelijke
regeling Waddenfonds 2015;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds 2013;
4. Provinciale Staten ingevolge artikel 48 van de Wet
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Besluit
gemeenschappelijke regelingen op basis van de Statenvoordracht te
verzoeken de conceptbegrotingswijziging 2014 en conceptbegroting
2015 te bespreken en eventuele zienswijzen kenbaar te maken;
5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de
jaarstukken 2013.

9.
Incidentele subsidie in de
vorm van een renteloze
lening aan Stichting Pampus

10.
Vaststelling gewijzigde
overeenkomst Westelijke
Randweg Alkmaar

Het college besluit:
1. een incidentele subsidie in de vorm van een renteloze lening van
€ 25.000,- te verstrekken aan Stichting Forteiland Pampus ten
behoeve van de exploitatie van het bezoekerscentrum in 2014;
2. deze subsidie te verstrekken onder de opschortende voorwaarden
dat:
a. de RABO-bank positief besluit over het businessplan van Stichting
Forteiland Pampus en het lopende krediet continueert;
b. er een uitvoeringsovereenkomst tussen provincie en Stichting
Forteiland Pampus aangaande deze incidentele subsidie in de
vorm van een renteloze lening tot stand komt waarbij o.m. wordt
vastgelegd dat de lening in 1 keer wordt terugbetaald, uiterlijk in
2017.
3. PS door middel van brief te informeren.
Het college besluit:
1. Besluitpunt 5 van besluit 285417/285423 tot het aangaan van een
bestuursovereenkomst inzake de Westelijke Randweg Alkmaar in te
rekken;
2. Bijgaande bestuursovereenkomst met registratienummer
344819/344824 met Rijkswaterstaat, gemeente Alkmaar en
gemeente Bergen aan te gaan;
3. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen redactionele
aanpassingen aan te brengen en bijgaande overeenkomst te
ondertekenen;
4. De overeenkomst na ondertekening ter kennisgeving aan PS te sturen
door middel van bijgaande brief.

11.
SamenwerkingsHet college besluit:
overeenkomst Nationale Data 1. De Samenwerkingsovereenkomst Nationale Data Openbaar Vervoer
Openbaar Vervoer (NDOV)
met de concessie verlenende overheden (20 partijen) aan te gaan,
gericht op het beschikbaar stellen en verbeteren van de kwaliteit van
de brongegevens voor OV-reisinformatie;
2. In te stemmen met een jaarlijkse bijdrage van € 30.565,- (prijspeil
2014) in de kosten van de organisatie en het beheer van de NDOVorganisatie voor een periode van 5 jaar;
3. PS te informeren door middel van brief.
12.
Nationale Databank
Wegverkeersgegevens

Het college besluit:
1. In te stemmen met continuering van deelname aan de Nationale
Databank Wegverkeersgegevens (NDW) door middel van het aangaan
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Besluit

2.
3.
4.
5.
13.
Hoogwaardig Openbaar
Vervoer Velsen 2e
halfjaarrapportage 2013

van de Samenwerkingsovereenkomst NDW met als gevolg:
a. Deelname aan NDW voor onbepaalde tijd met mogelijkheid tot
tussentijdse uittreding met een opzegtermijn van 1 jaar;
b. Afname van het dienstenpakket ‘VI/VM regio’ waarmee de
gegevens worden (door)geleverd die voor onze provincie relevant
zijn;
c. Dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie behorende bij het
genoemde dienstenpakket, inclusief het organiseren van een
open dataloket voor beschikbare relevante verkeersinformatie van
de provincie;
Tot wederopzegging akkoord te gaan met de jaarlijkse bijdrage van
€ 230.000,- aan de uitvoeringsorganisatie NDW conform de hiervoor
opgestelde verdeelsleutel;
Akkoord te gaan met uitbesteding van de inwinning van
verkeersmanagementgegevens aan NDW (Externe Data Providing
ofwel EDP);
Tot wederopzegging akkoord te gaan met een maximale jaarlijkse
bijdrage van € 220.000,- aan de inwinningskosten van NDW conform
de hiervoor opgestelde verdeelsleutel;
Provinciale Staten met brief te informeren.

Het college besluit:
1. De inliggende rapportage over het 2e halfjaar 2013 van het project
HOV Velsen vast te stellen;
2. De portefeuillehouder te machtigen redactionele wijzigingen in de
voortgangsrapportage aan te brengen;
3. De rapportage aan te bieden aan Provinciale Staten.

14.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr. 28 van het dhr. R. Ootjers
(CDA) over het
Stuyvesanttunneltje in
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
Haarlem
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
15.
Beantwoording brief Luna
Wind Comité

16.
Aandeelhoudersbesluit
Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON)

Het college besluit:
1. Inliggende beantwoording op de brief van Luna Wind Comité vast te
stellen en te verzenden;
2. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V.
(RON) in te stemmen met het voorstel van de directie om uitstel te
verlenen aan de directie van RON met een periode van ten hoogste
zes maanden, ofwel tot uiterlijk 30 november 2014, voor het
opstellen van de jaarrekening van RON en daartoe een
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Besluit
aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te ondertekenen;
2. De portefeuillehouder Economie te machtigen met recht van
substitutie voornoemd aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te
ondertekenen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
L. van Hees
F. Nederstigt
T. Kolster

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023)
(023)
(023)
(023)
(023)
(023)

514
514
514
514
514
514

46
44
34
38
36
33

over de nummers:
10, 11, 12, 13, 14
2
3
4, 5
1, 15, 16
6, 7, 8, 9

39
09
25
43
41
07

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk.

5

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 APRIL 2014
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp
1.
Pallas, benoeming
bestuurder

2.
Aandeelhoudersvergadering
Zeestad Beheer B.V.
d.d. 13 maart 2014

3.
Aandeelhoudersvergadering
ODENH d.d. 19 maart 2014

Besluit
Het college besluit:
1. In te stemmen met de benoeming van de heer Hermen Jasper
van der Lugt tot bestuurder van de nog op te richten Stichting
Voorbereiding Pallas-reactor inclusief de bijbehorende
arbeidsovereenkomst;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f,
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit tot ná het in kennis stellen van de heer
Van der Lugt van zijn benoeming. Het belang van de nog aan te
trekken persoon om als eerste in kennis gesteld te worden
dient in deze te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de
volgende voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de
algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 13 maart 2014:
• De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen het werkplan van Zeestad voor 2014 vast te stellen
en uit te voeren;
• De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen de projectovereenkomst tussen Zeestad Beheer
B.V. en Woningstichting Den Helder te ondertekenen;
• De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen voor de aankoop van 11 panden in de
Spoorstraat/Bernhardplein voor een totaalbedrag van €
3.903.650,- inclusief 1% bijkomende kosten, vanuit de
exploitatie Zeestad ter beschikking te stellen.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de
besluiten onder 1 en op te heffen per 14 maart 2014. De
financiële belangen van de provincie alsmede het belang dat de
geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) in te
stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 19 maart 2014:
- Het doen van een dividend uitkering ad 3,2 miljoen euro;
- Het verlenen van toestemming aan de directie van ODENH tot
het overgaan van een verpanding van aandelen van een van de
participaties;
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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
- Het verlenen van ontslag aan de heer B. Blokhuis als directeur
van ODENH per 1 april 2014;
- De benoeming van de heer A.H.A. Hoogeland als directeur van
ODENH per 1 april 2014;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en op te heffen per 20 maart 2014;
3. De portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen – met
recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens
de aandeelhoudersvergadering.
4.
Voorbereiding vergadering
Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied 27
maart 2014

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stukken voor de vergadering op 27
maart 2014 van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied;
2. De annotatie voor deze vergadering vast te stellen en
portefeuillehouder Havens te machtigen de provincie in de
vergadering te vertegenwoordigen;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f
en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende dat de
geadresseerde als eerste kennis kan nemen van de informatie
en het voorkomen van onevenredige bevoordeling van andere
partijen, geheimhouding op te leggen op het besluiten 1 en 2
en de daarbij behorende onderliggende stukken tot en met 27
maart 2014.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
J. Duin
F. Nederstigt

over de nummers:
4
2
1, 3

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 36 41

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden
op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het
stuk.
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Onderwerp
1.
Stand van zaken Distriport

2.
Beantwoording Statenvragen
nr. 31 van de heer J.H.
Leever (ONH) inzake
Noordvleugelprovincie en
i.v.m. de notitie van de
Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur
3.
Voornemen tot herijking
provinciale
monumentenlijst in de
gemeente Bergen

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het
project Distriport zoals verwoord in de toelichting en de brief aan
provinciale staten;
2. De brief inclusief bijlage aan provinciale staten te sturen.

Het college stelt de antwoorden vast.

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

Het college besluit:
1. Het voornemen bekend te maken om in het kader van de herijking
van de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de
Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente Bergen
de navolgende monumenten uit het provinciale monumentenregister
uit te schrijven:
- Mosselenbuurt 6 te Bergen;
- Komlaan 27 te Bergen;
- Dorpsstraat 49 te Bergen;
- Midden Geestweg 56 te Bergen;
- Buerweg 15 te Bergen;
- Buerweg 38 te Bergen;
- Middenpad 2 te Bergen;
- Nachtegalenlaantje 9-11 te Bergen;
- Nachtegalenlaantje 12 S te Bergen;
- Nachtegalenlaantje 21 te Bergen;
- Loudelsweg 93 te Bergen;
- Studler van Surcklaan 12 te Bergen
- Breelaan 2a te Bergen;
- Heereweg 195 te Schoorl.
2. De belanghebbenden van dit voornemen op de hoogte te stellen en
de mogelijkheid te bieden hun zienswijzen in te dienen;
3. De gemeente Bergen hierover te informeren;
4. Dit besluit via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente
Bergen te publiceren;
5. PS hierover via brief te informeren;
6. De directeur Beleid te machtigen de besluiten 2,3 en 4 uit te voeren.

4.
Antwoord op prealabele
Het college besluit:
vraag Skaeve Huse van
x Burgemeester en wethouders van Velsen te berichten dat nut en
burgemeester en wethouders
noodzaak van deze verstedelijking buiten bestaand bebouwd gebied
van de gemeente Velsen
toereikend is aangetoond.
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5.
Beantwoording Statenvragen
nr. 33 van dhr. G. Massom
(PvdA) inzake het instellen
van een smogalarm

6.
Samenwerking PWN/GNR

7.
Definitieve aanwijzing
zwemplekken 2014

8.
Begrotingsvoorstellen en
jaarstukken Waddenfonds

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat PWN en het Goois Natuurreservaat
(GNR) voornemens zijn een onderzoek uit te voeren naar de
mogelijkheden voor een verregaande samenwerking;
2. De beide organisaties per brief een aantal punten mee te geven die bij
het onderzoek in acht zouden moeten worden genomen;
3. Provinciale Staten per brief te informeren.

Het college besluit:
1. De volgende besluiten definitief vast te stellen:
A. op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit het regionaal
waterplan provincie Noord-Holland 2010-2015 tussentijds te
herzien, waarbij de functie zwemwater wordt toegekend aan:
- Varkensbaai, Sloterplas (Amsterdam)
en de functie zwemwater wordt ingetrokken voor
- Sloterparkbad, Sloterplas (Amsterdam)
- Klaas Dobbers Droogte (’t Twiske te Oostzaan)
(zie bijlage 1);
B. op grond van artikel 10b, lid 2 van de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden, de zwemwaterplekken in
oppervlaktewater aan te wijzen, zoals opgenomen in bijlage 3 bij
dit besluit;
2. De minister van Infrastructuur en Milieu over besluiten 1a en 1b door
middel van bijgevoegde brief te informeren;
3. PS over besluiten 1a en 1b door middel van brief te informeren;
4. Besluiten 1a en 1b conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in
het Provinciaal blad;
5. De waterbeheerders en locatiebeheerders van nieuw aangewezen en
afgevoerde zwemplekken per brief van besluiten 1a en 1b op de
hoogte te brengen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de conceptbegrotingswijziging
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 2014;
2. Kennis te nemen van de conceptbegroting gemeenschappelijke
regeling Waddenfonds 2015;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds 2013;
4. Provinciale Staten ingevolge artikel 48 van de Wet
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gemeenschappelijke regelingen op basis van de Statenvoordracht te
verzoeken de conceptbegrotingswijziging 2014 en conceptbegroting
2015 te bespreken en eventuele zienswijzen kenbaar te maken;
5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de
jaarstukken 2013.

9.
Incidentele subsidie in de
vorm van een renteloze
lening aan Stichting Pampus

10.
Vaststelling gewijzigde
overeenkomst Westelijke
Randweg Alkmaar

Het college besluit:
1. een incidentele subsidie in de vorm van een renteloze lening van
€ 25.000,- te verstrekken aan Stichting Forteiland Pampus ten
behoeve van de exploitatie van het bezoekerscentrum in 2014;
2. deze subsidie te verstrekken onder de opschortende voorwaarden
dat:
a. de RABO-bank positief besluit over het businessplan van Stichting
Forteiland Pampus en het lopende krediet continueert;
b. er een uitvoeringsovereenkomst tussen provincie en Stichting
Forteiland Pampus aangaande deze incidentele subsidie in de
vorm van een renteloze lening tot stand komt waarbij o.m. wordt
vastgelegd dat de lening in 1 keer wordt terugbetaald, uiterlijk in
2017.
3. PS door middel van brief te informeren.

Het college besluit:
1. Besluitpunt 5 van besluit 285417/285423 tot het aangaan van een
bestuursovereenkomst inzake de Westelijke Randweg Alkmaar in te
rekken;
2. Bijgaande bestuursovereenkomst met registratienummer
344819/344824 met Rijkswaterstaat, gemeente Alkmaar en
gemeente Bergen aan te gaan;
3. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen redactionele
aanpassingen aan te brengen en bijgaande overeenkomst te
ondertekenen;
4. De overeenkomst na ondertekening ter kennisgeving aan PS te sturen
door middel van bijgaande brief.

11.
SamenwerkingsHet college besluit:
overeenkomst Nationale Data 1. De Samenwerkingsovereenkomst Nationale Data Openbaar Vervoer
Openbaar Vervoer (NDOV)
met de concessie verlenende overheden (20 partijen) aan te gaan,
gericht op het beschikbaar stellen en verbeteren van de kwaliteit van
de brongegevens voor OV-reisinformatie;
2. In te stemmen met een jaarlijkse bijdrage van € 30.565,- (prijspeil
2014) in de kosten van de organisatie en het beheer van de NDOVorganisatie voor een periode van 5 jaar;
3. PS te informeren door middel van brief.
12.
Nationale Databank
Wegverkeersgegevens

Het college besluit:
1. In te stemmen met continuering van deelname aan de Nationale
Databank Wegverkeersgegevens (NDW) door middel van het aangaan
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2.

3.

4.

5.
13.
Hoogwaardig Openbaar
Vervoer Velsen 2e
halfjaarrapportage 2013

van de Samenwerkingsovereenkomst NDW met als gevolg:
a. Deelname aan NDW voor onbepaalde tijd met mogelijkheid tot
tussentijdse uittreding met een opzegtermijn van 1 jaar;
b. Afname van het dienstenpakket ‘VI/VM regio’ waarmee de
gegevens worden (door)geleverd die voor onze provincie relevant
zijn;
c. Dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie behorende bij het
genoemde dienstenpakket, inclusief het organiseren van een
open dataloket voor beschikbare relevante verkeersinformatie van
de provincie;
Tot wederopzegging akkoord te gaan met de jaarlijkse bijdrage van
€ 230.000,- aan de uitvoeringsorganisatie NDW conform de hiervoor
opgestelde verdeelsleutel;
Akkoord te gaan met uitbesteding van de inwinning van
verkeersmanagementgegevens aan NDW (Externe Data Providing
ofwel EDP);
Tot wederopzegging akkoord te gaan met een maximale jaarlijkse
bijdrage van € 220.000,- aan de inwinningskosten van NDW conform
de hiervoor opgestelde verdeelsleutel;
Provinciale Staten met brief te informeren.

Het college besluit:
1. De inliggende rapportage over het 2e halfjaar 2013 van het project
HOV Velsen vast te stellen;
2. De portefeuillehouder te machtigen redactionele wijzigingen in de
voortgangsrapportage aan te brengen;
3. De rapportage aan te bieden aan Provinciale Staten.

14.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr. 28 van het dhr. R. Ootjers
(CDA) over het
Stuyvesanttunneltje in
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
Haarlem
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
15.
Beantwoording brief Luna
Wind Comité

16.
Aandeelhoudersbesluit
Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON)

Het college besluit:
1. Inliggende beantwoording op de brief van Luna Wind Comité vast te
stellen en te verzenden;
2. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V.
(RON) in te stemmen met het voorstel van de directie om uitstel te
verlenen aan de directie van RON met een periode van ten hoogste
zes maanden, ofwel tot uiterlijk 30 november 2014, voor het
opstellen van de jaarrekening van RON en daartoe een
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aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te ondertekenen;
2. De portefeuillehouder Economie te machtigen met recht van
substitutie voornoemd aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te
ondertekenen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
L. van Hees
F. Nederstigt
T. Kolster

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023)
(023)
(023)
(023)
(023)
(023)

514
514
514
514
514
514

46
44
34
38
36
33

over de nummers:
10, 11, 12, 13, 14
2
3
4, 5
1, 15, 16
6, 7, 8, 9

39
09
25
43
41
07

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk.
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Onderwerp
1.
Pallas, benoeming
bestuurder

2.
Aandeelhoudersvergadering
Zeestad Beheer B.V.
d.d. 13 maart 2014

3.
Aandeelhoudersvergadering
ODENH d.d. 19 maart 2014

Besluit
Het college besluit:
1. In te stemmen met de benoeming van de heer Hermen Jasper
van der Lugt tot bestuurder van de nog op te richten Stichting
Voorbereiding Pallas-reactor inclusief de bijbehorende
arbeidsovereenkomst;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f,
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit tot ná het in kennis stellen van de heer
Van der Lugt van zijn benoeming. Het belang van de nog aan te
trekken persoon om als eerste in kennis gesteld te worden
dient in deze te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de
volgende voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de
algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 13 maart 2014:
x De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen het werkplan van Zeestad voor 2014 vast te stellen
en uit te voeren;
x De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen de projectovereenkomst tussen Zeestad Beheer
B.V. en Woningstichting Den Helder te ondertekenen;
x De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen voor de aankoop van 11 panden in de
Spoorstraat/Bernhardplein voor een totaalbedrag van €
3.903.650,- inclusief 1% bijkomende kosten, vanuit de
exploitatie Zeestad ter beschikking te stellen.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de
besluiten onder 1 en op te heffen per 14 maart 2014. De
financiële belangen van de provincie alsmede het belang dat de
geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) in te
stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 19 maart 2014:
- Het doen van een dividend uitkering ad 3,2 miljoen euro;
- Het verlenen van toestemming aan de directie van ODENH tot
het overgaan van een verpanding van aandelen van een van de
participaties;
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- Het verlenen van ontslag aan de heer B. Blokhuis als directeur
van ODENH per 1 april 2014;
- De benoeming van de heer A.H.A. Hoogeland als directeur van
ODENH per 1 april 2014;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en op te heffen per 20 maart 2014;
3. De portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen – met
recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens
de aandeelhoudersvergadering.
4.
Voorbereiding vergadering
Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied 27
maart 2014

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stukken voor de vergadering op 27
maart 2014 van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied;
2. De annotatie voor deze vergadering vast te stellen en
portefeuillehouder Havens te machtigen de provincie in de
vergadering te vertegenwoordigen;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f
en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende dat de
geadresseerde als eerste kennis kan nemen van de informatie
en het voorkomen van onevenredige bevoordeling van andere
partijen, geheimhouding op te leggen op het besluiten 1 en 2
en de daarbij behorende onderliggende stukken tot en met 27
maart 2014.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B. Burger-Adema
J. Duin
F. Nederstigt

over de nummers:
4
2
1, 3

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 36 41

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden
op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het
stuk.
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 5 november 2013 15:28
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap);
Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van;
DL: MID/COM Communicatie; DL:
MIDMTSTAF;
Geldhof, mw. ing. J. (Joke);
Post, mw. E.
(Elisabeth); Remkes, dhr. J.W. (Johan); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;
Statengriffie; Sweet, mw. drs. E.M. (Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd);

Onderwerp:

Vries, dhr. drs. C.P. (Chris) de
Overzicht tweets proces Hooijmaijers 4 en 5 november 2013

Goedemiddag,
Op verzoek van GS stuur ik komende tijd weer dagelijks een selectie van relevante en veel geretweette tweets over
het proces Hooijmaijers. Tweets met nieuwsartikelen uit de pers neem ik niet mee, omdat die terugkomen in het
persoverzicht.
Live alle tweets volgen kan via deze link: http://twitter.com/search?q=hooijmaijers&src=typd&f=realtime
@maartenedel (journalist RTVNH):
Gisteren:
Ton Hooijmaijers: "Ik heb een te grote bek gehad. Dan maak je niet alleen maar vrienden. #RTVNH
Ton Hooijmaijers geeft uitgebreid antwoord op vragen. Reageert strijdvaardig en regelmatig geÃ¯rriteerd.
"Als dit politiek toneel zijn was geweest had ik u alle hoeken laten zien" zegt Hooijmaijers tegen Officer van Justitie.
"Als ik schuldig zou zijn moet u mij opsluiten en de sleutel weggooien. Maar dat ben ik niet", zegt Ton Hooijmaijers
Bedragen die bedrijven Hooijmaijers betaalden toen hij gedeputeerde was, was geld dat hij nog tegoed had voor
oudere werkzaamheden zegt hij.
Hooijmaijers: "We zijn een rijke provincie. Een bank verdient niks als we niets bij ze lenen. Totale onzin dat Fortis me
daarom omkocht"
Er komt een wijziging vd tenlastelegging. Er wordt ook gekeken naar handelen van Hooijmaijers in 2004 toen hij nog
statenlid was.
Rechter stemt in met wijziging tenlastelegging zaak Hooijmaijers. Ook handelen als statenlid in 2004 wordt
meegenomen.
Een hoge pet heeft Hooijmaijers niet op vd provincie waar hij toch lang werkte. 'Moest iedereen tevreden houden,
speelde het spelletje mee.'
Eerste procesdag: Ton Hooijmaijers in 10 opmerkelijke uitspraken
http://www.rtvnh.nl/nieuws/124281/Eerste+procesdag:+Ton+Hooijmaijers+in+10+opmerkelijke+uitspraken
Vandaag:
We zijn nog niet begonnen of zowel de officier van justitie als de rechters vragen Ton Hooijmaijers zich in te houden
vandaag.
Hooijmaijers reageert: "Ik zal het proberen". Maar het lukt niet. "Als mij een oor wordt aangenaaid pik ik dat niet".
Hooijmaijers: "Ik ben slecht in grammatica, maar spreek de taal van het volk. Daarom kreeg ik zoveel stemmen. 2x
een stadion vol!"
Hooijmaijers vindt dat bedrijven adviseren terwijl je gedeputeerde bent moet kunnen, zelfs bij Noord-Hollandse
projecten.
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"Als het maar niet onder de bevoegdheid van de provincie valt. Als dat niet mag kan je het hele college wel
ontslaan".
Hooijmaijers legt uit dat niet heel N-H bevoegdheid is vd provincie. "New York was vroeger ook van ons. Dat kunt u
er ook wel bij betrekken"
#Hooijmaijers over zichzelf: "Ik mensen zo erg irriteren dat ze wraak willen nemen". #RTVNH
Volgens Hooijmaijers wilde het CDA/ gedeputeerde Jaap Bond een Chinees pretpark in N-H. "Dan zouden we ook
geen gezeik krijgen over reizen".
Hooijmaijers zegt niets te weten van geheim contract Distriport. "Was voorbereid door Gedeputeerde Staten, maar
ik moest het ondertekenen".
Oud-collega en gedeputeerde @JaapBond krijgt ook nog even onder uit de zak van #Hooijmaijers. "Hij is een
farizeeÃ«r". #RTVNH
Hooijmaijers zegt dat hij Distriport veel groter wilde. "Het werd uiteindelijk veel kleiner, in het groen. Het was een
hobby van het CDA".
Zojuist heeft een nieuw getuige zich gemeld die zegt ontlastend te kunnen verklaren over het handelen van
Hooijmaijers bij Distriport.
Het OM gaat kijken hoe met deze nieuwe getuige om te gaan. Advocaat Hooijmaijers stelt voor hem in de zaal te
horen. Uitsluitsel volgt..
Volgens #Hooijmaijers lekten de ambtenaren 'als de ziekte naar de pers'. #RTVNH
Nieuwe getuige zaak Hooijmaijers, die ontlastend wil verklaren, mag door OM worden gehoord. Voorstel is het in de
zaal te doen. #RTVNH
@iris_cohen (Telegraaf, gisteren)
Hooijmaijers reageert geagiteerd wanneer rechter zijn functies uit verleden voorleest."heeft u dat van internet?
Daar staat zo veel bagger!"
Rechter vraagt: "heb ik nog een functie gemist?" Hooijmaijers antwoordt:"och, ik heb tientallen functies gehad. Ik
had zo'n druk leven."
Hoewel zijn vrouw directeur was van MOVE, was Hooijmaijers rekeninghouder. Zijn vrouw jocelyn ontving overigens
salaris.
Rechter vraagt zich af wat Jocelyn P. dan allemaal deed voor MOVE. "Ik maakte afspraken. En ik deed wat
vertaalwerk." #hooijmaijers
Volgens Hooijmaijers deed zijn vrouw oa "duits" vertaalwerk. Als ovj aan Jocelyn vraagt of ze Duits spreekt, schrikt
ze. "Ehm, ein bisschen"
Hooijmaijers vertelt dat hij alle aandelen in zijn bedrijfje MOVE overdeed naar zijn vrouw toen hij aantrad als
gedeputeerde NH.
Rechter bespreekt nu Hooijmaijers werkzaamheden voor MOVE, voordat hij aantrad als gedeputeerde. Ze vraagt
wat hij precies deed..
Hooijmaijers antwoordt:"ik gaf adviezen, was adviseur." Rechter:"in welke hoedanigheid?" Hooijmaijers:"als mens."
Hooijmaijers valt rechter in de rede."Sorry, ik geef toe dat ik emotioneel reageer.Dat is ook een kwestie van
opgekropte boosheid"
Hooijmaijers geeft nu zelf toe:"ik heb altijd een grote bek gehad, dat is mijn probleem."
OvJ meldt dat ook het Statenlidmaatschap van #hooijmaijers onder de loep is genomen. Advocaat Schneider
reageert fel. "Als dat een..
.. Wijziging van de tenlastelegging betekent, kunnen wij ons niet voorbereiden."
Jocelyn P blijft opvallend stil terwijl Hooijmaijers maar blijft ratelen. "Toen ik nog populair was wilde iedereen mij
kennen", pocht hij.
Hooijmaijers spreekt tegen de rechter als tegen een vriend in de kroeg. "Ik zeg, ja ho eens even, blablabla, je kent
het wel."
Rechter ondervraagt Hooijmaijers over verschillende projecten waarvoor hij steekpenningen zou hebben
aangenomen. Hij wuift alles weg.
De rechter moet #Hooijmaijers continu onderbreken omdat hij anders niet stopt met praten. De zaal wordt er soms
lacherig van.
Hooijmaijers stelt dat hij nu eenmaal goed was in het bemiddelen tussen mensen. "Maar ik nam daar geen geld voor
aan."
"Corruptie en criminaliteit zijn mij vreemd. daar blijf ik bij," zegt Hooijmaijers nu op wat luidere toon.
Hooijmaijers wordt agressief richting OvJ. "Als dit een politieke zaal zou zijn, zou ik u alle hoeken van de kamer laten
zien!" Brult hij.
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De rechter vraagt Hooijmaijers waarom hij zo veel in het buitenland kwam met collega's. "Nou, gewoon, zodat
mensen kunnen denken:..
..hee, de BV Nederland, daar moeten we zijn. tja, Noord-Holland, dat kennen ze in London natuurlijk niet. Hahaha."
Sfeer tussen ovj en Hooijmaijers wordt steeds grimmiger. "U begrijpt het gewoon niet," briest Hooijmaijers. "U bent
zwak opgeleid."
Hooijmaijers ontkent in feite alle aantijgingen. Volgens hem is de wereld van projectontwikkeling nu eenmaal
anders is veel mensen denken.
Rechter vraagt H opheldering over een betaling van 11.900 euro die hij in 2005 ontving van Mainland. "Ik gaf ze
advies."
Rechter wil weten hoe H dit in 2005 nog betaald kon krijgen, hij was toen immers al gedeputeerde NH. "Verlate
betaling", zegt Hooijmaijers.
Hooijmaijers:"die nota heb ik verstuurd voordat ik gedeputeerde was. sterker nog, ik wist nog niet dat ik het zou
worden."
Onmogelijk, zegt rechter, wijzend op de data van de factuur. H reageert laconiek. "Dan stond er nog een bedrag
open, ofzo."
Hooijmaijers pakt ondertussen wat dossiers uit een tas. "Sorry hoor, deze documenten zijn wat klef. Ik heb stormen waterschade gehad."
Er is Ã©Ã©n zin die Hooijmaijers steeds verdediging aanvoert: "zo gaat het nu eenmaal in dat wereldje." Rechter
wordt er niet wijzer van.
Hooijmaijers heeft wel iets clownesk. Met zijn levendige en enigszins arrogante manier van spreken heeft hij de
lachers op zijn hand.
Rechter leest verschillende bedragen voor die onrechtmatig aan H zouden zijn betaald. "Ik snap nog steeds niet wat
er fout aan is", zegt hij
Ook over betalingen die Hooijmaijers in zijn tijd als gedeputeerde kreeg, zegt hij: "werk geschiedde in verleden,
betaling later."
Overigens zou Hooijmaijers nog vele betalingen tegoed hebben, zo zegt hij zelf. "Zonder die inval zou ik dat geld
gewoon hebben gekregen"
Volgens H komt het erop neer dat alle bedrijven lui waren met uitbetalen, waardoor hij veel bedragen pas kreeg
toen hij al gedeputeerde was.
Ovj vraagt of Hooijmaijers al die betalingen ook opgaf bij de provincie. "Huh, waarom zou ik dat doen?" Snauwt hij
terug.
De rechter stelt voor dat we straks even pauzeren om te lunchen. Hooijmaijers:"ik heb echt geen honger hoor, pff.
Goed om te lijnen dit."
Hooijmaijers zegt dat in zijn rol als adviseur altijd 2 zaken centraal stonden: "zo breed mogelijk adviseren en een
extraatje binnenharken"
Er is inmiddels nogal wat meligheid ontstaan onder de verslaggevers. Hooijmaijers heeft het hart op de tong, en dat
is ronduit hilarisch.
Overigens vindt Hooijmaijers zichzelf ook grappig. Regelmatig lacht hij schuddebuikend na zijn 'directe' uitspraken
Ovj krijgt weer een sneer, Hooijmaijers is op dreef. Zegt tegen rechter: "u stelt in ieder geval scherpere vragen dan
eh.." (Doelend op ovj)
Hooijmaijers heeft het oa over al zijn secretaresses. "Ik had het zo druk met al mijn werk, ik had er zelfs meerdere,
joh."
Hooijmaijers raakt oververhit wanneer het gaat over de betalingen die hij kreeg van Fortis. "Ja zeg, wat een totale
humbuk, wat een onzin!"
En hij vervolgt: "zo'n bank is toch niet stom, wat denkt u nou wel niet, kom op zeg. Hahaha! We maken even een
bedragje over. Ja zeg!"
Ovj nu aan het woord. Net als eerder op de dag zegt deze dat de 'pleegperiode' wordt opgerekt.
Volgens OM gaat het echter om dezelfde feiten, maar heeft het oprekken van de periode als doel het vergroten van
duidelijkheid.
Volgens Hooijmaijers is hij al volledig "binnenstebuiten gekeerd" door justitie. Hij snapt deze zet van het OM dan
ook niet.
Hooijmaijers maakt er weer een show van. Hij scheldt de ovj nÃ©t niet uit. "Hij doet zijn werk, die man, maar daar is
alles mee gezegd!"
Rechter is van mening dat wijziging tenlastelegging vanuit OM laat is, maar laat de wijziging wel toe. #hooijmaijers
Het gaat over de ontwikkeling van terrein De Hoek-Noord. Hooijmaijers zou steekpenningen hebben aangenomen
om bouwbesluiten door te drukken.
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Hooijmaijers ontkent dat. De belastende verklaringen die getuigen hierover hebben afgelegd, schaart hij onder
kopje "leugens."
"Goed, ga ik nog even door," probeert rechter Hooijmaijers af te kappen. Het werkt niet. Welkom bij de
Hooijmaijersmonologen.
Hooijmaijers uitte zich regelmatig bedreigend tegenover zijn dwarsliggers. Zo zei hij tegen iemand "ik bijt je kop
eraf."
Overal de verklaringen van dwarsliggende ambtenaren zegt #hooijmaijers: "die mensen zijn zo vaak verhoord dat ze
dingen gingen bedenken."
Verschillende projecten passeren de revue. Hooijmaijers blijft erbij dat Justitie en rechter "nu eenmaal niet snappen
hoe wereldje werkt"
@SophieKluivers (Telegraaf, vandaag):
"Ammehoela!" zegt H. als er besproken wordt of een in beslag genomen stuk moet worden toegevoegd
#Hooijmaijers
Ovj richt zich meteen tot de rechter met de vraag of #Hooijmaijers tot de orde geroepen kan worden
Voorzitter rechtbank vraagt #Hooijmaijers zijn taal te matigen
#Hooijmaijers belooft zijn best te gaan doen maar zegt ook: 'mensen die mij kennen weten dat dit taalgebruik bij mij
hoort'
#Hooijmaijers wil geen extra getuigen horen wegens gewijzigde tenlastelegging. Hij is er helemaal klaar mee en wil
zaak zsm afronden
#Hooijmaijers geeft rechter een lesje staatskunde: 'In een gemeenteraad zitten geen partijvoorzitters. Het gaat over
fractievoorzitters'
Ovj en #Hooijmaijers kissebissen over de periode waarin H is afgeluisterd. 'Voor 2008 had ik nog nooit van u
gehoord' aldus officier
Rechter probeert dossier Ganzevoort (Bovenkerkerpolder) te bespreken. Gaat moeizaam door onderbrekingen van
#Hooijmaijers
#Hooijmaijers acht zichzelf niet geschikt als ambtenaar: 'ik hou me niet aan gevestigde regels geschept door de
gevestigde orde'
Zo houdt #Hooijmaijers zich niet aan 'door gevestigde orde gemaakte grammatica regels', geeft hij als voorbeeld
Daarom had #Hooijmaijers twee stadions vol aan stemmen bij de verkiezingen, pocht hij. 'Eindelijk iemand die de
mensen begrepen'
Er worden twee nota's besproken betaald door Ganzeveld aan MOVE Consultants voor 'vertaalwerkzaamheden'
#Hooijmaijers
Jocelyn P. 'spreekt': "Ik heb geen herinnering aan dit specifieke iets" #Hooijmaijers
Ovj vraag waarom #Hooijmaijers de betalingen niet heeft opgegeven aan de provincie Noord-Holland
#Hooijmaijers schreeuwt: 'In welk wetsartikel staat dat dat niet mag?!'
Hij maakt onderscheid tussen korte en lange samenwerkingen. Langdurige samenwerkingen met bedrijven gaf hij
wel op
Volgens #Hooijmaijers wilde het CDA, met Jaap Bond voorop, heel graag een Chinees pretpark 'China World' in
Noord-Holland
Bond zou volgens #Hooijmaijers gezegd hebben dat ze dan 'naar het buitenland konden reizen zonder dat er vragen
gesteld zouden worden'
#Hooijmaijers kreeg â‚¬59.000 voor het zoeken en vinden van investeerders voor China World van 't Ganzeveld,
verklaarde directeur Giltjes
#Hooijmaijers snapt dat de rechter hem af en toe de mond snoert, zegt hij. 'Ik ben soms net een op hol geslagen
olifant'
#Hooijmaijers wijdt zo uit over bedrijventerrein Distriport, dat de officier van justitie de vraag is vergeten
'Er was niets geheim aan sideletter Distriport' zegt #Hooijmaijers
'Contract Distriport was voorbereid door GS. Niet Gedeputeerde Jaap Bond die net kwam kijken moest tekenen,
maar ik' #Hooijmaijers
Rechter wil weten wanneer #Hooijmaijers' betrokkenheid bij Distriport begon. 'In materiÃ«le zin pas bij tekenen.
Toen voor het eerst gezien'
Een felle discussie tussen ovj en #Hooijmaijers over een brief die volgens de ovj aantoont dat zijn betrokkenheid bij
Jaagweg eerder begon
De officier van justitie is zichtbaar geÃ«rgerd door de manier waarop #Hooijmaijers hem tegenspreekt
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Als ik niet enigszins schoon zou zijn, zou commissie Schoon Schip niet zo hebben geoordeeld', aldus #Hooijmaijers
over onderzoek provincie
#Hooijmaijers over zijn temperament: 'Rustiger dan dit word ik niet, ik zit al helemaal onder de pillen'
Strafeis #Hooijmaijers pas op 18 november
In de pauze meldde zich een getuige die zegt ontlastend te kunnen verklaren. Ovj wil hem op zitting horen
#Hooijmaijers
Getuige Wokke zegt 'alles' te kunnen verklaren omtrent Distriport #Hooijmaijers
#Hooijmaijers: 'Ik gaf mensen ongevraagd advies.' Na een aantal adviezen ging hij er geld voor vragen.
'Ik heb je adviezen gegeven die er toe doen' zei #Hooijmaijers dan. 'Of je kan geld geven voor mijn persoonlijke
campagne'
Volgens #Hooijmaijers waren er geen afspraken tussen hem en makelaar van de K. over het uitsturen van
rekeningen naar bedrijven
#Hooijmaijers zegt dat de facturen via het makelaarkantoor werden verstuurd om 'de schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen'
#Hooijmaijers bouwde goodwill op, tot mensen dachten: het is zo'n verkeerde vent niet en hem fin. wilde steunen,
verklaart hij zâ€™n werkwijze
#Hooijmaijers is koning van het uitweiden. Neemt zijpaadjes, om uiteindelijk niet relevante informatie op te lepelen
'ik houd erg van koken'
@roelreport (Roel van Leeuwen, onafhankelijk journalist):
#Hooijmaijers: 'corruptie en criminaliteit zijn mij vreemd. Als dat wel zo zou zijn dan moet je me opsluiten en de
sleutel weggooien'.
Over de zaak. #Hooijmaijers: 'Ze proberen een kerstboom op te tuigen. Ik was een van de bellen en ik scheen ook
nog.'
#Hooijmaijers over reis voor provincie naar Cannes. 'Er kon niets van af. Ik moest met Jaap Bond (gedeputeerde) in
een bed moeten liggen.'
#Hooijmaijers bestrijdt verklaring ambtenaar. ,,Ik vind dat mensen na 4e of 5e verhoor geholpen worden bij hun
verhaal.''
Zaak #Hooijmaijers begint met discussie over diens taalgebruik. Officier is gepikeerd. H.: 'Ik praat zoals ik praat.'
#Hooijmaijers over afluisteren. 'ik was zelfs bang om naar de wc te gaan.'
#Hooijmaijers: 'Er was niets geheim aan sideletter Distriport.'
Projectontwikkelaar Wokke wil ontlastende verklaring afleggen over #Hooijmaijers en #Distriport. Onduidelijk nog of
hij echt wordt verhoord.
Strafeis tegen #Hooijmaijers pas op 18 november.
Officier wil Wokke horen in rechtszaal over #Hooijmaijers en #Distriport.
@EdwinvdBergNOS (NOS):
#Hooijmaijers: "De recherche weet alles van mij, tot aan mijn onderbroeken aan toe. Rechter: "Die troffen wij niet
aan in het dossier....."
Net in de pauze meldt een nieuwe getuige zich, die "van alles wil verklaren". En erbij zegt dat dat voor #Hooijmaijers
ontlastend is.
Onduidelijk of hij zo op de zitting al wordt gehoord, of later door de Rijksrecherche. OM denkt na en doet zo een
voorstel #Hooijmaijers
De zaak #Hooijmaijers loopt nu al zo uit, dat het OM pas op 18 november as. met de strafeis komt. Net duidelijk
geworden.
De getuige die zich vanochtend meldde in de zaak #Hooijmaijers, dhr Wokke (Wokke Vastgoed) wordt waarschijnlijk
vandaag nog gehoord.
@sandersas (Een Vandaag):
Hooijmaijers: "ik wilde mensen gelukkig houden, ook tegen hun zin in"
Hooijmaijers vindt de OvJ 'slecht opgeleid' "Als je een haring met iemand hapt, is het al fraude!"
Hooijmaijers geeft aan noodgedwongen het bed te hebben gedeeld met collega Jaap Bond. Kamer te weinig
geboekt.
Hooijmaijers: "ik heb mij nooit laten betalen voor enig advies, tijdens mijn periode als gedeputeerde, over zaken
binnen de grenzen van NH"
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Selectie overige tweets:
@Petrastienen (auteur, arabist):
Lekker feitelijk verslag in #vk over zaak Hooijmaijers: blondine, dolly parton, roze boterhamtrommel, roos op
schouders #soapjournalistiek
@RTVNH:
Ton #Hooijmaijers is tijdens zijn proces niet te beroerd om de rechtbank advies te geven over de verlichting aldaar
http://www.rtvnh.nl/nieuws/124345/Liveblog:+dag+2+rechtszaak+Ton+Hooijmaijers
@PetradeBoevere:
Grote bedrijven vinden het normaal politici geld te geven, politici vinden het normaal het te ontvangen, wat een
land http://www.quotenet.nl/Nieuws/Omkoopgeld-voor-Ton-Hooijmaijers-was-voor-campagne-VVD-93251
@rb_noordholland (rechtbank):
Requisitoir in strafzaak Hooijmaijers en medeverdachte start 18 november 9.00 uur.
@maxsipkes (oud-journalist, hoofdredacteur Spaarnelek):
Fijne verslaggeving over proces #hooijmaijers door @SophieKluivers. Gisteren was haar collega @iris_cohen ook al
goed bezig.
@BartLankester (schrijver):
Wokke heeft mij (wv. Wierings Beraad) weleens benaderd. Hij was ook fervent tegenstander van
Wieringerrandmeer.
Dus in die tijd zeker geen fan van Hooijmaijers. Verbaast me wel, deze actie. Of hebben ze commerciÃ«le banden?

Met vriendelijke groet,
Jeroen Fritz
Provincie Noord-Holland, sector Communicatie
Communicatie-expert sociale media
023-5143029
06-22491654
fritzj@noord-holland.nl
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Hoi
Dit is de complete nieuwsbrief. Vanaf morgen ontvangt Bond alleen:
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Groen
Verkeer en vervoer
Tenzij hij alles wil, dan hoor ik dat graag.
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Algemene zaken

Weesp neemt afscheid van burgemeester HorselingWeesperNieuws
WEESP - Een goed bestuurder, recht door zee, maar bovenal met humor. Dat is in het
kort burgemeesterschap Bart Horseling. Maandagmiddag namen collega's, vrienden,
familie en andere belangstellenden afscheid van Horseling als burgemeester. Bart
Horseling is met pensioen. Op het stadhuis werd een afscheidsborrel gehouden. De
middag bestond uit twee gedeelten: een officieel deel met...
WeesperNieuws

2014-03-31
Naar boven

Koningsdag Burgemeester steelt show met oranje fiets Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_01 /editie WAT /auteur HDC Media De Rijp De burgemeester
van Graft-De Rijp racet de komende weken op een flitsende oranje fiets door haar
gemeente. Ria Oosterop-Van Leussen kreeg de tweewieler gistermiddag aangeboden
door Ondernemersbelang Graft-De Rijp. De fiets is niet alleen voor woon-werkverkeer,
want Oosterop doet op 13 april met de Rijper wielerclub Tandje Erbij mee...
Naar boven

Muider vraagstuk: wat doet Geert? - Gooi- en
Eemlander
01-04-2014 /pagina gio_05 /editie GHI /sectie GHI_Regio_ /auteur HDC Media Muiden
Leek het in Muiden met het KNSF-terrein eindelijk in kannen en kruiken, wordt het
opnieuw spannend. Vandaag spreekt de Tweede Kamer zich uit over een motie die SP en
PvdA vorige week indienden met de bedoeling drie belangrijke projecten in Muiden
onder de Crisis- en Herstelwet uit te halen. Minister Schultz...
Naar boven

Van Bochove welkom geheten in WeespWeesperNieuws
WEESP - Bas Jan van Bochove is begonnen als burgemeester van Weesp. Hij is
dinsdagochtend welkom geheten op het stadhuis. Van Bochove werd opgewacht door
wethouder Frida Dasselaar en gemeentesecretaris Cees Rootjes. Hij kreeg een
rondleiding door het stadhuis en kreeg zijn kamer te zien. Hij toonde zich zeer
geïnteresseerd in het oude stadhuis. Van Bochove vertelde meteen...
WeesperNieuws

2014-04-01
Naar boven

Cultuur
Subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken
herbestemming monumenten in Noord-Holland- Groot
Alkmaar - Dichtbij.nl
(Foto: ANP) 1 / 1 ALKMAAR - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
besloten voor 2014 € 100.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor
haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten en identiteitsbepalende
gebouwen in Noord-Holland. Deze regeling bestaat sinds 2012 en is vanwege groot
succes opnieuw opengesteld. De provincie wil met de subsidie onderzoek stimuleren...
Groot Alkmaar - Dichtbij.nl

2014-04-01
Naar boven

Toneeltoren Schouwburg wordt rood-wit- Hoorngids
HOORN - Schouwburg het Park op de Westerdijk ziet er vanaf 1 september 2014
compleet anders uit. Om het 10-jarige jubileum op te luisteren heeft de Schouwburg
besloten de toneeltoren in de huiskleuren rood en wit te schilderen. Naast vele
jubileumvoorstellingen, speciale evenementen en een feest rondom de opening van het
culturele seizoen, wilde het Park iets bijzonders doen. Directeur Roel...
Hoorngids

2014-03-31
Naar boven

Symposium over bevrijding Naarden in 1814Gemeente Naarden
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Naarden werd bevrijd van de Fransen. Om dit te
vieren en te herdenken vinden in de komende maanden diverse activiteiten plaats. Om te
beginnen op 11 april 2014. Dan is er een interessant symposium in het Stadhuis van
Naarden. Op 12 mei 1814 verlieten Napoleons soldaten Naarden. De Vesting was zo
ongeveer het laatste stukje Nederland dat van het Franse juk...
Gemeente Naarden

2014-03-31
Naar boven

Karavaan speelt waar Noord-Holland beweegt!Gemeente Schagen
Van donderdag 8 mei tot en met maandag 9 juni reist theaterfestival Karavaan langs zes
betekenisvolle locaties in Noord-Holland: Zeedijk Petten, Zandvoort, Missiehuis Hoorn,
Ecodorp Vliegveld Bergen, Willibrord Heiloo en Slootdorp. Met locatievoorstellingen in
combinatie met een prikkelend festivalprogramma vertelt Karavaan de verhalen die
schuilgaan achter die plekken. Maakbaarheid van land,...
Gemeente Schagen

2014-03-31
Andere websites: Rodi.nl
Naar boven

Theaterfestival Karavaan met schaftketen al eerder ‘de
boer op’- Rodi.nl
HOORN - Reizend theaterfestival Karavaan strijkt van donderdag 8 mei tot en met
maandag 9 juni neer op zes betekenisvolle locaties in Noord-Holland, waaronder Hoorn.
In de aanloop naar het festival staat Karavaan tussen 27 maart en 3 mei met de gele
Karavaan-schaftketen op een centrale plek in de omgeving van de speellocaties.
Inwoners, lokale ondernemers, andere organisaties en verenigingen...
Rodi.nl

2014-03-31
Naar boven

Jagen op sagen en legendes - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_10 /editie ENK /auteur merlin mulder door Merlin Mulder
Vrouwen openen online platform als verzamelplek Noord-Holland is vele legendes,
mythes en sagen rijk, maar lang niet iedereen kent ze. Daar moet verandering in komen,
vinden Josephine Vollbehr en Judith van Lunsen. Hoorn Ze verzamelen alle
volksverhalen, mythes en legendes die er in...
Naar boven

Het Grote Huis 150 jaar in beeld - Kompas regiokrant
Landsmeer - Voor de in Oostzaan geboren Maria Dral, de jongste dochter van een
fietsenmaker uit een gezin van vier kinderen, voelt het bijzonder om eigenaar te zijn van
de door Simon Dirksz. Goede in 1863 gebouwde villa in sobere eclectische trant aan de
Dorpsstraat 54 in Landsmeer. Het huis staat bekend als het ‘Grote Huis’ van
eierhandelaar S.S. Goede (Meester de Wit). Onder het...
Naar boven

Fietsmarathon door duinen - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ZAA /auteur HDC Media Bergen Fietsliefhebbers
kunnen op zondag 25 mei voor het goede doel meedoen aan de Nationale Fietsmarathon.
De route in Noord-Holland loopt vanuit Bergen door het duingebied naar Alkmaar en
Schoorl. In alle twaalf provincies zijn routes uitgestippeld van 42 kilometer:
marathonafstand. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren ten...
Andere kranten: Noordhollands Dagblad
Naar boven

’Schagenaars hechten waarde aan bomen’ Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_03 /editie SCH /auteur marten visser door Marten Visser
Schagen De inwoners van de gemeente Schagen hechten veel waarde aan bomen in hun
omgeving. Tot die conclusie komt de gemeente naar aanleiding van de inventarisatie die
wordt gemaakt van waardevolle bomen. Zo’n vierhonderd Schagenaars gaven hun
mening. Een deel van de reageerders zou graag zien...
Naar boven

Subsidie voor onderzoek naar herbestemming
monumenten - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ZAA /auteur HDC Media Haarlem Eigenaars van
leegstaande monumenten kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar de
haalbaarheid van herbestemming. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor 100.000
euro beschikbaar. De regeling bestaat sinds 2012 en is vanwege groot succes opnieuw
opengesteld. In 2012 en 2013 zijn meer subsidieaanvragen binnengekomen...
Andere kranten: Noordhollands Dagblad
Naar boven

Hoop op herbestemming - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_11 /editie HAA /auteur ruud vader door Ruud Vader Het
stichtingsbestuur van de camping probeert alles op alles te zetten om sluiting te
voorkomen of in ieder geval uit te stellen. Volgens voorzitter Eldert Grootendorst wil
Defensie het terrein achtereenvolgens aanbieden aan het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf, de provincie, de gemeente, projectontwikkelaars en...

Naar boven

’Meer oog voor kleine verhalen’ - Gooi- en Eemlander
01-04-2014 /pagina gio_02 /editie GHI /sectie GHI_Regio_ /auteur eddie de paepe
e.de.paepe@hdcmedia.nl door Eddie de Paepe D66-coryfee schrijft boek Columns en
reportages van Barend Smit Hilversum Na ’Het Getemde Denken’ (2005) ligt nu ’In de
verte’ in de winkel, het tweede boek met columns en reportages van de Hilversumse
D66-coryfee Barend Smit. De...
Naar boven

Iconische veteraan - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie WAT /auteur marjolein eijkman
m.eijkman@hdcmedia.nl door Marjolein Eijkman Hoorn De grote deuren van de
werkplaats van de Museumstoomtram in Hoorn staan wijd open en onthullen een
majestueus glimmende Bello. Toegegeven, er moet nog veel gebeuren, maar ze is niet
meer zo onttakeld als enkele maanden geleden. Eind april moet ze klaar zijn. Alle lagers
en andere...
Naar boven

Donderdag presentatie resultaat Planet Texel Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie HEL /auteur nico volkerts door Nico Volkerts Texel
Donderdag kunnen belangstellende burgers kennis nemen wat de honderdduizend euro
heeft opgeleverd die Texel gestoken heeft in het project Planet Texel. De bijeenkomst
vindt plaats in Cinema Texel van 19.30 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom, aanmelden is
niet nodig. Doel van Planet Texel, uitgevoerd...
Naar boven

Karavaan met schaftketen op pad - Noordhollands
Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ZAA /auteur HDC Media Bergen Theaterfestival
Karavaan reist van donderdag 8 mei tot en met maandag 9 juni langs Zeedijk Petten,
Zandvoort, Missiehuis Hoorn, Ecodorp Vliegveld Bergen, Willibrord Heiloo en
Proefboerderij Slootdorp. In de aanloop daar naartoe staat Karavaan met gele schaftketen
op een centrale plek nabij de speellocaties. Hier kunnen...
Andere kranten: Noordhollands Dagblad
Naar boven

Omringdijk als podium van 126 kilometer Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie ALK /auteur ed dekker ed.dekker@hdcmedia.nl door
Ed Dekker Cultuur, recreatie, producten, sport Dijk kent kanjers, wakers en iconen
Schagen Op nog geen 25 kilometer van Amsterdam ligt de Westfriese Omringdijk, een

wonder van menselijke hand. Dit 126 kilometer lange lint is een schitterend podium voor
culinaire streekproducten, sport, cultuur en recreatie....
Naar boven

’Ontstaan Schermer uitleggen’ - Noordhollands
Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ALK /auteur arie bergwerff a.bergwerff@hdcmedia.nl
door Arie Bergwerff Vrijdagavond viering van vijftig jaar molenbeheer in de polder
Schermerhorn ,,We willen in de Museummolen het verhaal over het ontstaan van de
Schermer beter gaan vertellen.’’ Bob Kiel is secretaris van de Schermer Molens
Stichting. ,,We willen de tentoonstellingsruimte anders...
Naar boven

Economie landbouw energie
Twee miljoen euro voor verduurzaming
bedrijventerreinen- www.rodi.nl
MEDEMBLIK – De Provincie Noord-Holland investeert twee miljoen in het
verduurzamen van verouderde bedrijventerreinen. Ondernemers die gevestigd zijn op
deze terreinen kunnen gezamenlijk (minimaal twee ondernemers) of via een
bedrijvenvereniging een aanvraag voor subsidie bij de provincie indienen. In Medemblik
gaat het om de terreinen WFO, Overspoor Oost, Westerpoort/Spoorstraat en Overleek....
www.rodi.nl

2014-04-01
Naar boven

Nog geen windmolens langs de Afsluitdijk - BN DeStem
01-04-2014 /pagina 15 /editie Roosendaal / Bergen op Zoom, Breda / Oosterhout / EttenLeur / Moerdijk, Bergen op Zoom, Etten-Leur Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Breda
/sectie ECO_ECONOMIE DEN HAAG - De Afsluitdijk valt voorlopig weg als locatie
voor grote windparken. Dat blijkt uit de Structuurvisie Wind op Land, die gisteren naar
de Tweede Kamer is gestuurd. Als gevolg daarvan worden tot...
Andere kranten: Eindhovens Dagblad - Brabants Dagblad
Naar boven

Weer kritiek windparken dicht op kust - Haarlems
Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie HAA /auteur dimitri walbeek d.walbeek@hdcmedia.nl
door Dimitri Walbeek Zandvoort Het Rijk moet extra onderzoek doen voordat het dicht
op de kust in de Noordzee nieuwe plekken aanwijst voor de bouw van windmolenparken.

Die oproep doet de landelijk Commissie voor de Milieueffectrapportage. Deze
onafhankelijke club deskundigen plaatst kanttekeningen bij...
Andere kranten: IJmuider Courant
Naar boven

Provincies houden vast aan invoering behandelbedrag
Faunafonds- Boerderij.nl
Den Haag - De provincies houden vast aan de invoering van een behandelbedrag voor
het Faunafonds per 1 oktober dit jaar.
Boerderij.nl

2014-03-31
Naar boven

Afsluitdijk valt voorlopig af als locatie voor
windmolens- Eindhovens Dagblad
NIJMEGEN - De Afsluitdijk valt voorlopig af als locatie voor grote windparken. Dat
blijkt uit de Structuurvisie Wind op Land, die maandag naar de Tweede Kamer is
gestuurd. Als gevolg daarvan worden tot 2020 geen windmolens neergezet langs de
Afsluitdijk. Voor die periode gaat de voorkeur uit naar locaties waarvoor meer draagvlak
is, meldt het kabinet. In de structuurvisie zijn 11 locaties...
Eindhovens Dagblad

2014-03-31
Andere websites: Provinciale Zeeuwse Courant - BN DeStem
Naar boven

Groot windmolenpark in voormalige WieringermeerRTV Noordkop
HOLLANDS KROON - Het kabinet heeft na overleg met provincies definitief 11
gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. De
provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt
achten. Provincies wijzen daarnaast een aantal locaties aan voor kleinere windparken. De
gebieden staan in de Structuurvisie Windenergie op Land, die de ministers...
RTV Noordkop

2014-03-31
Naar boven

Rijk wijst elf gebieden aan voor aanleg grote
windmolenparken - Het Financieele Dagblad
01-04-2014 /pagina 7 /sectie Economie & Politiek Amsterdam Het kabinet heeft na
overleg met de provincies definitief elf gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote
windmolenparken. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor
het geschiktst achten. De gebieden staan in de Structuurvisie Windenergie op Land, die
de ministers Melanie Schultz van Haegen van...
Naar boven

Elf nieuwe parken voor windmolens - Algemeen
Dagblad
01-04-2014 /pagina 11 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur ANP den haag | Op 11
plekken in Nederland komt een groot windmolenpark op land. Het kabinet heeft deze
gebieden, die de provincies vorig jaar zelf hadden aangedragen, nu definitief vastgesteld.
De windturbines moeten in 2020 gezamenlijk 6000 megawatt realiseren. Ze komen in de
gebieden Eemshaven, Delfzijl, N33...
Naar boven

’Mooi gras over Distriport’ - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_07 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl
door Martin Menger SP: plan verzandt tot rommeldossier Provincie onderzoekt opnieuw
behoefte bedrijfsgrond ’De juichende toon is nu wel verdwenen’ Berkhout De 59 hectare
grond waarop bij Berkhout het bedrijvenpark Distriport moet komen, levert op dit
moment geld op als verpacht grasland. De provincie...
Naar boven

Windmolenpark op elf plaatsen in Nederland - De
Volkskrant
01-04-2014 /pagina 11 /sectie Binnenland /auteur VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER
KAYA BOUMA AMSTERDAM Op elf plaatsen in Nederland komt een groot
windmolenpark op land. De locaties daarvoor zijn vorig jaar door de provincies
aangedragen en nu door het kabinet vastgesteld. Ministers Melanie Schultz van Haegen
(Infrastructuur en Milieu) en Henk Kamp (Economische Zaken) presenteerden maandag
de...
Naar boven

Groen licht voor zonnecellenveld - Noordhollands
Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_06 /editie ALK /auteur robert jan van der woud
r.van.der.woud@hdcmedia.nl door Robert Jan van der Woud Oudkarspel Het
zonnepanelenpark op bedrijventerrein Breekland mag er komen. Het college legt een
negatief advies van de welstandscommissie naast zich neer, omdat er ’redenen van
economisch of maatschappelijk belang’ zwaarder wegen. Het gebeurt zelden dat het
oordeel...
Naar boven

Groen licht voor windmolenpark Wieringermeer- RTV
Noord-Holland - Nieuws
WIERINGERMEER De kogel is door de kerk. Het windmolenpark in Wieringermeer
komt er definitief. Dat schrijven de ministers Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur
en Milieu) en Henk Kamp (Economische Zaken) in hun Structuurvisie Windenergie op
Land, die ze maandag naar de Tweede Kamer stuurden. De provincie Noord-Holland had
Wieringermeer vorig jaar zelf aangewezen als locatie voor een nieuw...
RTV Noord-Holland - Nieuws

2014-03-31
Naar boven

Kabinet volgt provincies in aanwijzing 11 gebieden
voor windenergie op land- Stroomnieuws
Het kabinet heeft na overleg met provincies definitief 11 gebieden aangewezen die
geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. De provincies hebben zelf de
gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten. Provincies wijzen
daarnaast een aantal locaties aan voor kleinere windparken. De gebieden staan in de
Structuurvisie Windenergie op Land, die de ministers Schultz van
Stroomnieuws

2014-04-01
Naar boven

Groen
Even lekker uitbuiken - Noordhollands Dagblad editie
Schagen
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie SCH /auteur marten visser m.visser@hdcmedia.nl
door Marten Visser Nieuw natuurgebied ’luilekkerland’ voor vogels Grond met extra

wormen aangevoerd Vogels kunnen uitrusten na fourageren op strekdammen
Callantsoog Het nieuwe natuurgebied ten noorden van Callantsoog is een prachtig plekje
om even lekker uit te buiken. Voor de vogels die net op de...
Naar boven

Nieuw Leven in het Veen- Wijdemeerse Webkrant
In het najaar van 2014 start Natuurmonumenten met werkzaamheden in het
Vechtplassengebied om te zorgen dat het landschap voldoende open blijft. persbericht
Nieuw leven in het veen van de Vechtplassen In het najaar van 2014 start
Natuurmonumenten met werkzaamheden in het Vechtplassengebied om te zorgen dat het
landschap voldoende open blijft en het water schoner wordt. Op verschillende...
Wijdemeerse Webkrant

2014-04-01
Naar boven

’Zorgen in duingebied zijn terug’ - Noordhollands
Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_06 /editie SCH /auteur hans brandsma h.brandsma@hdcmedia.nl
door Hans Brandsma Schoorl Er ging ’slechts’ tweehonderd vierkante meter van de
Schoorlse Duinen verloren, maar de angst is er weer ingeslopen bij bewoners en
brandweerlieden. Drie kleine duinbranden teisterden zondag het gebied. ,,En ze hadden
geen natuurlijke oorzaak’’, weet burgemeester Hetty Hafkamp....
Naar boven

2013 ’goed jaar’ voor Het Twiske, barbecue grote
trekker - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_03 /editie ZAA /auteur ronald massaut door Ronald Massaut
Oostzaan Recreatiegebied Het Twiske heeft over 2013 opnieuw meer bezoekers
getrokken. Voorlopige cijfers spreken van 1,3 miljoen tegen 1,2 miljoen in 2012.
Daarmee lijkt het recreatiegebied, gelegen tussen Oostzaan en Den Ilp-Landsmeer,
verder te herstellen van de forse bezoekersdaling na de introductie van betaald...
Naar boven

Tennisbaan toekomstgericht - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina rtR_01 /editie HEL /auteur michelle franssen door Michelle Franssen
Vernieuwd TVJ presenteert gloednieuw terras en vlag Inspiratie uit duinen, zon, zee en
strand Julianadorp Verlichting op de banen, een vernieuwde uitstraling van het complex
en een groeiend ledenaantal. Op de open dag van tennisvereniging Julianadorp zijn
zaterdagmiddag alleen maar positieve berichten...
Naar boven

Lentewandeling rond Amstelmeer - Noordhollands
Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_09 /editie SCH /auteur HDC Media Van Ewijcksluis Voor een
lentewandeling over dertien kilometer rond het Amstelmeer neemt de gids van
Landschap Noord-Holland geïnteresseerden zondag 6 april mee van 9 tot 13 uur. De
route, bedoeld om te genieten van de vogels en andere natuur onderweg, begint bij het
uitkijkpunt op de Amsteldiepdijk. Aanmelden tot zaterdag via...
Naar boven

Einde voor camping in duinen - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_10 /editie HAA /auteur margot klompmaker
m.klompmaker@hdcmedia.nl door Margot Klompmaker Verborgen in de duinen van
Overveen ligt een familiecamping van Defensie. Al tientallen jaren komen hier gezinnen
vakantie vieren. De eenvoudige camping is immens populair. Maar de idylle is voorbij.
Defensie wil de camping opdoeken. Dit is het laatste seizoen. Overveen Het is...
Naar boven

Roompot neemt een van de grootste campings van
Noord-Holland over- Pretwerk.nl
1 april 2014 door Redactie Reageer Roompot Vakanties heeft één van de grootste
campings van Noord-Holland, vier-sterren camping Callassande in Callantsoog,
overgenomen. Callassande maakt daardoor nu onderdeel uit van de grootste vakantieorganisatie van Nederland. De overname beslaat het gehele kampeerbedrijf, waaronder
een overdekt zwembad met waterglijbaan, een restaurant, diverse...
Pretwerk.nl

2014-04-01
Naar boven

Fietsmarathon door duinen - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ZAA /auteur HDC Media Bergen Fietsliefhebbers
kunnen op zondag 25 mei voor het goede doel meedoen aan de Nationale Fietsmarathon.
De route in Noord-Holland loopt vanuit Bergen door het duingebied naar Alkmaar en
Schoorl. In alle twaalf provincies zijn routes uitgestippeld van 42 kilometer:
marathonafstand. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren ten...
Andere kranten: Noordhollands Dagblad
Naar boven

Milieu

2013 ’goed jaar’ voor Het Twiske, barbecue grote
trekker - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_03 /editie ZAA /auteur ronald massaut door Ronald Massaut
Oostzaan Recreatiegebied Het Twiske heeft over 2013 opnieuw meer bezoekers
getrokken. Voorlopige cijfers spreken van 1,3 miljoen tegen 1,2 miljoen in 2012.
Daarmee lijkt het recreatiegebied, gelegen tussen Oostzaan en Den Ilp-Landsmeer,
verder te herstellen van de forse bezoekersdaling na de introductie van betaald...
Naar boven

LED-lamp laat het licht zien - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_11 /editie KEN /auteur gwendelyn luijk door Gwendelyn Luijk
IJmuiden Henk Schoorl is het lichtend voorbeeld van de duurzame coöperatie Energiek
Velsen, die streeft naar bewustwording onder huizenbezitters op lokaal niveau. Energiek
Velsen werd in 2013 opgericht door twee man en telt inmiddels zeventig leden. ,,We
willen laten zien dat duurzaamheid absoluut niet ten...
Andere kranten: IJmuider Courant
Naar boven

Weer kritiek windparken dicht op kust - Haarlems
Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie HAA /auteur dimitri walbeek d.walbeek@hdcmedia.nl
door Dimitri Walbeek Zandvoort Het Rijk moet extra onderzoek doen voordat het dicht
op de kust in de Noordzee nieuwe plekken aanwijst voor de bouw van windmolenparken.
Die oproep doet de landelijk Commissie voor de Milieueffectrapportage. Deze
onafhankelijke club deskundigen plaatst kanttekeningen bij...
Andere kranten: IJmuider Courant
Naar boven

Ruimtelijke ordening
'Mooi gras over Distriport' - Noordhollands Dagblad /
editie Enkhuizer Courant
01-04-2014 /pagina gio_07 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl
door Martin Menger SP: plan verzandt tot rommeldossier Provincie onderzoekt opnieuw
behoefte bedrijfsgrond ’De juichende toon is nu wel verdwenen’ Berkhout De 59 hectare
grond waarop bij Berkhout het bedrijvenpark Distriport moet komen, levert op dit
moment geld op als verpacht grasland. De provincie...
Naar boven

Muider vraagstuk: wat doet Geert? - Gooi- en
Eemlander

01-04-2014 /pagina gio_05 /editie GHI /sectie GHI_Regio_ /auteur HDC Media Muiden
Leek het in Muiden met het KNSF-terrein eindelijk in kannen en kruiken, wordt het
opnieuw spannend. Vandaag spreekt de Tweede Kamer zich uit over een motie die SP en
PvdA vorige week indienden met de bedoeling drie belangrijke projecten in Muiden
onder de Crisis- en Herstelwet uit te halen. Minister Schultz...
Naar boven

Hoop op herbestemming - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_11 /editie HAA /auteur ruud vader door Ruud Vader Het
stichtingsbestuur van de camping probeert alles op alles te zetten om sluiting te
voorkomen of in ieder geval uit te stellen. Volgens voorzitter Eldert Grootendorst wil
Defensie het terrein achtereenvolgens aanbieden aan het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf, de provincie, de gemeente, projectontwikkelaars en...
Naar boven

Bestemmingplan nu definitief - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_06 /editie ALK /auteur van onze verslaggever NoordScharwoude De bezwaarmakers tegen het plan om woningen te bouwen op het
voormalige Veilingterrein in Noord-Scharwoude, zijn door de Raad van State in het
ongelijk gesteld. De gemeente Langedijk heeft dat bekendgemaakt. Daarmee is het
bestemmingsplan onherroepelijk, en kan zonder risico’s begonnen worden met...
Naar boven

Veiligheid
[Foto's] Een kijkje in de nieuwe Coentunnel; Wordt dit
de redding voor de automobilist?- RTV Noord-Holland
- Nieuws
AMSTERDAM Het moet de redding worden voor de automobilist: de nieuwe
Coentunnel. De tunnel moet gaan leiden tot minder files in de ochtend spits en is "op een
haar na af", zegt Rijkswaterstaat. Er wordt nu druk getest of de alles veilig is.
Halverwege dit jaar zou de tunnel open moeten gaan voor auto's. Onze verslaggever
kreeg vandaag alvast een rondleiding.
RTV Noord-Holland - Nieuws

2014-03-31
Naar boven

Verkeer en vervoer
'Bypass' naar A1 en Muiden in gebruik genomenWeesperNieuws

WEESP - Wie van en naar de A1 in Muiden rijdt, maakt sinds dit weekend een lus door
de Bloemendalerpolder. De Korte Muiderweg is verlegd voor de bouw van het nieuwe
aquaduct van de A1. Door de weg (daar: Weesperweg) een stuk in de polder te leggen, is
ruimte vrijgekomen voor de werklui om aan weerszijden van de Vecht te werken aan het
nieuwe aquaduct en de nieuwe Spieringbrug voor het...
WeesperNieuws

2014-03-31
Naar boven

Postuum eerbetoon aan veerdienst Amsterdam–Velsen
- OV Magazine.nl
De veerdienst Amsterdam–Velsen van vervoerder Connexxion, in december 2013
opgedoekt door de provincie Noord-Holland vanwege de te lage kostendekking, heeft in
het laatste jaar van zijn bestaan een 8,8 gescoord. Dat is het hoogste cijfer ooit.
“Kennelijk hebben de reizigers nog eenmaal willen aangeven hoezeer zij deze dienst
hebben gewaardeerd •, schrijft het Kennisplatform Verkeer en...
OV Magazine.nl

2014-04-01
Naar boven

Coentunnel op haar na klaar - De Telegraaf
01-04-2014 /pagina 011 /sectie Amsterdam /auteur Kuijpers, Theo door Theo Kuijpers
AMSTERDAM, dinsdag De renovatie van de oude Coentunnel is voor 99% klaar. Al een
paar maanden worden de veiligheidssystemen volop getest zodat medio dit jaar er
definitief een eind aan het fileleed ten noorden van Amsterdam komt. ž De
werkzaamheden zijn op een haar na gevild •, aldus Jan Rienstra van...
Naar boven

Randweg gaat vandaag open - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_01 /editie KEN /auteur HDC Media Beverwijk Nee, het is geen
grap. De Oostelijke Doorverbinding gaat vandaag open voor verkeer, na de ochtendspits.
Gisteren werd de laatste hand gelegd aan de nieuwe weg tussen de Parallelweg en de A9,
maar morgen in de loop van de dag, belooft de gemeente Beverwijk, gaan de hekken weg
en kan er over de weg gereden worden....
Naar boven

’Verkeer Hagelingerweg veiliger’ - IJmuider Courant
01-04-2014 /pagina gio_01 /editie IJC /sectie IJC_Regio_ /auteur carlo nijveen door
Carlo Nijveen Santpoort-Noord Fietsers en automobilisten zullen elkaar na de

herinrichting van de rotonde Hagelingerweg-Santpoortse Dreef waarschijnlijk minder
vaak in de weg zitten. Bij de vernieuwing van de rotonde in Santpoort-Noord vooruitlopend op de ingebruikname het hoogwaardig openbaar...
Naar boven

Werkzaamheden aan de Schipholbruggen A9Gemeente Amstelveen
Gepubliceerd op: 1 april 2014 Rijkswaterstaat voert in de weekenden van 28-31 maart en
4-7 april 2014 werkzaamheden uit aan de Schipholbruggen (A9) tussen Badhoevedorp en
Amstelveen, vlakbij afslag 6 Aalsmeer. De voegen tussen de verschillende wegdelen
worden vervangen. Dit onderhoud sluit aan bij de werkzaamheden van mei/juni 2013,
toen de bruggen een nieuwe laag asfalt kregen en het...
Gemeente Amstelveen

2014-04-01
Naar boven

Eerste Coentunnel na renovatie bijna inzetbaar Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina and_01 /editie HAA /auteur roel van leeuwen
r.van.leeuwen@hdcmedia.nl door Roel van Leeuwen Amsterdam Wanneer hij precies
opengaat, dat wordt nog angstvallig geheim gehouden, maar de heropening van de
(eerste) Coentunnel kan niet lang meer op zich laten wachten. Het project bevindt zich in
de laatste testfase. Na de opening van de tweede Coentunnel werd de bijna...
Andere kranten: Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad
Naar boven

Water
Eind april ontwerp attractie Vismigratierivier
Afsluitdijk - Wieringercourant meerbode
01-04-2014 /pagina 1 /editie WMB KORNWERDERZAND - De Stichting
Landschapstheater en Meer (SLEM) gaat een ontwerp maken voor een belevingsattractie
bij de Vismigratierivier. Dat wordt gemeld door de Waddenvereniging. Eind april moet
er een concept liggen waarmee de ambities van het programma De Nieuwe Afsluitdijk
op het gebied van educatie, informatie en recreatie gerealiseerd worden. Het...
Naar boven

Afsluitdijk blijft tot 2020 vrij van windmolens Haarlems Dagblad

01-04-2014 /pagina and_01 /editie LDN /auteur van onze verslaggever Den Haag De
Afsluitdijk valt voorlopig weg als locatie voor grote windparken. Dat blijkt uit de
Structuurvisie Wind op Land, die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. En daarin
staat dat tot 2020 geen windmolens worden neergezet langs de Afsluitdijk. Voor die
periode gaat de voorkeur uit naar locaties waarvoor meer...
Naar boven

Zorg en welzijn
Parlan neemt WinCare als centraal jeugdhulpplatformSkipr
Geplaatst op 31 maart 2014 door: Skipr Redactie Parlan neemt WinCare als centraal
jeugdhulpplatform Parlan, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in Noord-Holland
noord, heeft als eerste Nederlandse jeugdhulporganisatie gekozen voor het WinCareplatform voor gezinsondersteuning, communicatie, informatie-uitwisseling en
administratie. WinCare is een integraal ICT-platform dat...
Skipr

2014-03-31
Naar boven

Bundeling werkvormen voor cliëntenparticipatie in de
Jeugdzorg- Landelijke Organisatie Clientenraden LOC
LOC heeft samen met Movisie, Ieder(in) en Zorgbelang een bundeling van werkvormen
voor cliëntenparticipatie in de Jeugdzorg gemaakt. In vier stappen biedt dit gemeenten
handvatten om om cliënten in de jeugdzorg te betrekken bij beslissingen. Dat is
belangrijk met het oog op de transitie van de Jeugdzorg. Zeker omdat het hier gaat om
een voor gemeenten nieuw beleidsterrein en een nieuwe...
Landelijke Organisatie Clientenraden - LOC

2014-04-01
Naar boven
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Berkhout is Boos <nieuws@berkhoutisboos.nl>
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Secretariaat Bond
Distriport niet uitvoerbaar

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 18 april 2014

De gek oppelde afbeelding k an n et wo den wee gegev en Het bestand s mogelijk v e plaa st heeft een ande e naam gek egen of is v e w jde d Cont olee of de k oppel ng v e wi st naa het u ste bes and en de juis e loca ie

â€˜Distriport niet uitvoerbaarâ€™
De Distriport-ontwikkelaars willen de gronden niet meer terugkopen van de provincie. Het project is volgens hen niet
langer uitvoerbaar vanwege imagoschade en afhakende potentiÃ«le kopers en geÃ¯nteresseerde partijen. Ook willen de
ontwikkelaars dat alle overeenkomsten worden ontbonden. Dit blijkt uit een brief die Gedeputeerde Staten op 10 april
2014 stuurde aan de statenleden om hen te informeren over de status van Distriport. Distriport lijkt steeds zwaarder
gehavend te zijn. Een update.

Ontwikkelaars willen gronden niet terug
GS licht in de brief de laatste stappen toe in de juridische strijd tussen de provincie en de twee Distriport-ontwikkelaars,
De Peyler Ontwikkeling en Zeeman Vastgoed BV. De inzet is wie eigenaar is van de gronden waarop bedrijventerrein
Distriport is gepland. De rechtbank bepaalde op 29 mei 2013 dat de gronden aan de provincie toebehoren. Tegen dat
vonnis is beroep aangetekend en in die procedure is nu een nieuwe wending opgetreden. De ontwikkelaars willen de
gronden niet meer kopen omdat het project niet meer uitvoerbaar zou zijn. De partijen die het bedrijventerrein zouden
moeten exploiteren zien er dus geen brood meer in. Dan wordt de kans dat Distriport werkelijk van de grond komt, wel
heel klein.

Imagoschade
De ontwikkelaars menen dat het project niet meer uitvoerbaar is omdat door toedoen van de provincie imagoschade is
opgetreden. Daardoor haken potentiÃ«le kopers en geÃ¯nteresseerde partijen af, volgens hen. Er is nooit bekend
geweest wie die mogelijke kopers en geÃ¯nteresseerden waren en met hoeveel zij waren. Het is ook niet bekend wie er
nu afhaakt. Opvallend is wel dat de ontwikkelaars menen dat de provincie de imagoschade heeft veroorzaakt. Dat is
vreemd; juist Ã©Ã©n van de ontwikkelaars betaalde geld aan de wegens corruptie veroordeelde oud-gedeputeerde
Hooijmaijers om de voortgang rond het bedrijventerrein te â€˜smerenâ€™.

Behoefteonderzoek in West-Friesland
1

Verder meldde GS aan de statenleden dat momenteel onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om vraag en
aanbod aan bedrijventerreinen in West-Friesland meer in evenwicht te brengen. Dit is een vervolg op het onderzoek van
Buck Consultants International â€˜Ruimtebehoefte werklocaties Noord-Holland Noordâ€™ waarin een overaanbod aan
bedrijventerreinlocaties werd geconstateerd. In dat onderzoek werd de behoefte tot 2040 in West-Friesland op 2 ha.
geschat.

Hoe verder?
De uitkomst van de juridische procedure wordt na de zomer verwacht. Op basis van die uitkomst en de resultaten van
het behoefteonderzoek zal de provincie vermoedelijk verdere beslissingen over Distriport nemen. Maar nu de
projectontwikkelaars afhaken, is de kans dat het plan daadwerkelijk van de grond komt, heel klein geworden. Distriport
raakt steeds verder gehavend, maar de zaak is nog niet rond. Wij blijven het dan ook volgen en houden u uiteraard op
de hoogte.

namens Berkhout is Boos!

PS Eerder meldden wij dat zeven Koggenlandse raadsleden (Knijn, N. Bijman, Sjerps, Schipper, Olij, Zwagerman en Van
Leijen) die hun raadseed schonden, zijn herkozen in de nieuwe gemeenteraad. Er is nog een achtste raadslid. Ook Van

der Roest (Welzijn Koggenland) stemde destijds in met het besluit om de inbreuken op de Gemeentewet te negeren. Dat
is opvallend, omdat Van der Roest lid was van de rekenkamercommissie. Hij zou dus precies moeten weten wat het
rapport inhield. Toch stemde hij in strijd met de uitkomsten van zijn eigen rapport. En inmiddels heeft hij opnieuw de
eed als raadslid afgelegd en verklaard dat hij alle wetten zal respecteren. Wat is zoâ€™n eed dan waard?

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook
wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland.

Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!
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Den Haag Vandaag
Risico van uitbraak vogelgriep is niet weg - Trouw
22-12-2014 /pagina 06 /sectie Nederland /auteur BART ZUIDERVAART, REDACTIE POLITIEK
Grote zorgen over besmettingen in Duitsland
Paniek in Duitsland. Binnen een week tijd is voor de tweede keer vogelgriep op een veehouderij ontdekt. Vrijdag
werd het virus aangetroffen op een boerderij in Meppen met 10.000 eenden. Het gaat om de gevaarlijke variant
H5N8.
Enkele dagen eerder raakte een kalkoenfokkerij (20.000 dieren) in het Duitse district Cloppenburg met vogelgriep
besmet. Ook daar betrof het de gevaarlijke en zeer besmettelijke variant.
Paniek in Duitsland betekent bezorgdheid in het buurland. Beide besmette bedrijven liggen enkele tientallen
kilometers van de Nederlandse grens. En dat terwijl de situatie hier net rustig werd.
Hoe zit het met de besmettingen in Nederland?
De laatste keer dat hier vogelgriep werd ontdekt, was drie weken geleden. Een pluimveebedrijf met 28.000 dieren
in Zoeterwoude moest worden geruimd. Sindsdien lijkt de situatie onder controle. Het ministerie van economische
zaken heeft de sector wekenlang zware maatregelen opgelegd, variërend van fok- en vervoersverboden tot
strenge hygiëneregels.
Het toeval wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) juist dit weekend de maatregelen heeft versoepeld.
De gebieden rond Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen, waar vorige maand de vogelgriep is opgedoken, worden
weer vrijgegeven.
Wat voorlopig van kracht blijft, is het strenge hygiënevoorschrift. 'Ik roep de sector nogmaals op alle
hygiënemaatregelen in acht te nemen', schrijft Dijksma dit weekend in een Kamerbrief. Ook het vervoer tussen
pluimveebedrijven blijft beperkt. Per rit mag maximaal één bedrijf worden bezocht, waarna vrachtwagens
gereinigd moeten worden. Tentoonstellingen met gevogelte blijven voorlopig verboden.
W
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Wat betekenen de Duitse besmettingen voor Nederland?
Er zijn geen directe gevolgen, laat de woordvoerder van Dijksma weten. Duitsland is door Europa verplicht om
maatregelen te nemen, zoals het instellen van een 10-kilometer-zone. 'Pas als vogelgriep dichter dan die 10 km
van de grens opduikt, zijn eventuele maatregelen in Nederland weer aan de orde.'
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) maakt zich 'grote zorgen' over de Duitse besmettingen. Voorzitter
Eric Hubers van de vakgroep pluimveehouderij zegt: 'De vogelgriep is niet weg en Nederland loopt nog steeds
risico. Een nieuwe uitbraak is helaas mogelijk. Deze waarschuwing vanuit Duitsland nemen wij zeer serieus.'
Volgens LTO is er 'intensief handelscontact' tussen Nederland en de getroffen regio. De afgelopen weken zouden
er 1410 handelstransporten geweest zijn tussen Nederlandse bedrijven en het gebied, waarbij het vooral ging om
het vervoer van vlees- en eendagskuikens.
Dijksma's woordvoerder: 'Wij monitoren de situatie in Duitsland nauwkeurig en er is veel en goed contact met
zowel de Duitse minister als met veterinair deskundigen.'
Is er al uitsluitsel over de bron van de besmettingen?
Nee. Althans, er is geen definitief antwoord op de vraag hoe de dieren besmet zijn geraakt. Het onderzoek loopt
nog, laat het ministerie van economische zaken weten. Begin deze maand zei Dijksma dat er twee smienten
(wilde eenden) zijn aangetroffen met vogelgriep. Volgens de staatssecretaris is het 'zeer waarschijnlijk' dat
smienten het virus hebben verspreid.
(c) Trouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Elke stem is nu cruciaal - Algemeen Dagblad
22-12-2014 /pagina 4 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur PETER GROENENDIJK
Meestal is hun stem niet zo belangrijk. Maar twee kleine fracties in de Eerste Kamer, 50Plus en OSF, krijgen plots
een cruciale rol: het voortbestaan van het kabinet kan in hun handen liggen. Minister Schippers probeerde hen al
om te praten. ‘Het was een prettig gesprek.’
peter groenendijk hanneke keultjes
Schippers heeft óók steun OSF en 50Plus nodig
den haag | Nee, het gebeurt Kees de Lange (71) niet vaak dat hij een minister aan de lijn krijgt. Maar de senator,
die namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) één zetel in de Eerste Kamer heeft, werd 2 weken geleden
plotseling benaderd door minister Schippers. Of hij langs wilde komen, om het nog eens over de Zorgwet te
hebben.
,,We hebben op het ministerie meer dan een uur met elkaar gesproken, heel prettig. Nee, ze zette me niet onder
druk. Maar ze wilde wel graag weten of ik overwoog om toch voor het wetsvoorstel te gaan stemmen.’’
Voortbestaan
De stem van De Lange, die over 3 maanden stopt na 4 jaar Eerste Kamer, is plotseling belangrijker dan ooit. Of
de Zorgwet door de Senaat komt, is immers bepalend voor het voortbestaan van het kabinet. ,,En blijkbaar voelde
Schippers al aan dat een paar PvdA-senatoren grote twijfels hadden,’’ zegt De Lange. Afgelopen dinsdag, op de
ochtend vóór de cruciale stemming, werd hij nogmaals gebeld. ,,De minister vroeg zich af of er nog dingen waren
waar ze duidelijkheid over kon verschaffen. Ik ben niet op de uitnodiging ingegaan.’’
Jan Nagel van 50Plus, net als De Lange een eenmansfractie in de Tweede Kamer, werd 2 weken geleden óók
door Schippers benaderd. Ze spraken vervolgens uitgebreid over de wet. ,,En op de dag van de stemming
hebben we nogmaals gesproken,’’ zegt Nagel. ,,Ze zei toen heel charmant: ‘ik denk dat we ons gesprek nog niet
goed hebben afgerond’. Ze had duidelijk in de gaten dat een aantal PvdA’ers dwarslag en wilde graag dat ik voor
zou stemmen. Ik heb gevraagd of zij dan ook wilde praten over het indexeren van de pensioenen, want dat is voor
ons ook een cruciaal punt. Maar daar ging ze niet over, zei ze.’’ Een woordvoerder van Schippers bevestigt de
gesprekken; ze zouden bedoeld zijn geweest om eventuele vragen over het wetsvoorstel weg te nemen.
Zowel Nagel als De Lange stemde uiteindelijk tegen. Opvallender was dat ook de PvdA-senatoren Ter Horst,
Duivesteijn en Linthorst dat deden. Het bracht de regering bijna ten val. Het kabinet gaat het wetsvoorstel begin
2015, met wat aanpassingen, nóg een keer aan Eerste en Tweede Kamer voorleggen. PvdA-senator Ter Horst
lijkt inmiddels enthousiaster, Adri Duivesteijn blijft zeer kritisch. De positie van Linthorst is onduidelijk.
En dus zou de stem van 50Plus of OSF zomaar cruciaal kunnen worden voor het voortbestaan van het
i
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kabinet. ,,Daar ben ik me bewust van,’’ zegt De Lange. ,,Maar ik zit niet in de Senaat om de regering weg te
stemmen, ik zit in de Senaat om wetten te beoordelen. Wat voor conclusies anderen daar vervolgens ook aan
verbinden. Of ik ditmaal voor het wetsvoorstel kan stemmen? Dat zou kunnen. Ik ben benieuwd naar de precieze
aanpassingen rond de vrije artsenkeuze. Ik vind grote delen van deze wet namelijk wél goed.’’
Opgelucht
Nagel is niet meer om te praten, zegt hij. ,,Ik besef dat er veel van mijn stem kan afhangen. Maar als je ziet
hoeveel mensen opgelucht reageren dat deze wet is tegengehouden En eerlijk gezegd: dit kabinet loopt gewoon
op z’n laatste benen. Als het hier niet over struikelt, dan wel over iets anders. Deze regering haalt Prinsjesdag
niet.’’
¶ Jan Nagel (50Plus, l) en Kees de Lange (OSF) voorafgaand aan een vergadering in de Senaat. Foto ANP/Bart
MAAT
Het kabinet loopt op zijn laatste benen. Deze regering haalt Prinsjesdag niet
-Jan Nagel (50Plus)
(c) Algemeen Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Deken van mist rond naheffing - De Telegraaf
22-12-2014 /pagina 005 /editie NL /sectie Nieuws /auteur Navis, Jan-Willem
Jan-Willem Navis Den Haag Het kabinet trekt een rookgordijn op over de naheffing van 642 miljoen euro die
Nederland moet betalen aan de Europese Unie. Hoewel minister Dijsselbloem (Financiën) beloofde ’tot de bodem’
uit te zoeken wat er gebeurd is, weigert de bewindsman correspondentie en andere documenten te verstrekken
over de omstreden rekening. Een verzoek van De Telegraaf op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur is
grotendeels geweigerd, zonder motivatie. Slechts negen van de 115 stukken worden openbaar. Het besluit om de
lezers van deze krant onwetend te houden, is genomen na overleg met de Europese Commissie. Die ziet in
openbaarheid over de besteding van Nederlands belastinggeld � geen publiek belang dat zwaarder weegt dan
het besluitvormingsproces� in Brussel.
Het ministerie van Financiën verstrekte enkel een lijst met documenten, en een paar weinig specifieke notities en
e-mails. Uit de lijst valt op te maken dat Dijsselbloem direct nadat de naheffing bekend werd, hierover op de
hoogte werd gesteld door zijn ambtenaren. Het bericht ging tegelijk naar zes andere ministeries, waaronder dat
van premier Rutte. � Maar de Tweede Kamer mag het niet inzien� , klaagt CDA-Kamerlid Omtzigt.
De naheffing kwam pas een week later in het nieuws, door publicatie van een artikel in de Financial Times (FT),
ten tijde van een eurotop. Dijsselbloem voerde toen al dagen intensief overleg over de kwestie, ook met een niet
bij name genoemde andere EU-lidstaat. Mogelijk is dit het Verenigd Koninkrijk, dat een nog forsere rekening
kreeg.
Premier Rutte zei op die eurotop dat hij ’overvallen’ werd door het bericht. Toch werd zijn ministerie ook direct op
17 oktober geïnformeerd. Uit het overzicht van de communicatie tijdens de top blijkt dat Financiën op die
donderdagavond druk communiceert. De eerste mail dan heeft als onderwerp ’Re: FT’.
E-mails Uit een verzoek om documenten dat deze krant bij de Europese Commissie deed, blijkt dat er in de
periode voorafgaand aan de eurotop druk mailverkeer was over de kwestie tussen Den Haag en Brussel. Deze
documenten ontbreken opvallend genoeg grotendeels op de lijst die Dijsselbloem vrijgaf. Volgens het ministerie
komt dit mogelijk doordat contact deels via de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering in Brussel liep.
Maar de e-mails staan ook niet allemaal tussen de correspondentie van de vertegenwoordiging met het ministerie.
Omtzigt ziet in de weigering van de PvdA-bewindsman een patroon. � Ook de Tweede Kamer wordt informatie
onthouden, ook nadat ik er vier keer naar heb gevraagd. Kennelijk hopen ze dat de kwestie overwaait als het geld
is overgeboekt.� Dat wil Dijsselbloem op 30 december doen. Vandaag wordt in de Eerste Kamer een
spoeddebat aangevraagd, omdat het kabinet de door de naheffing aangepaste begroting niet voor de overboeking
aan de senaat voorlegt ter instemming.

Het ministerie weigert de stukken openbaar te maken, omdat deze alle volledig uit ’persoonlijke
beleidsopvattingen’ van ambtenaren zouden bestaan. Dit is echter niet toegelicht, iets dat wettelijk wel verplicht is.
De Telegraaf zal daarom in het geweer komen tegen de afwijzing. Dat is al gebeurd tegen het besluit van de
Europese Commissie.
D T l
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(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Niet overboord gooien, niet aan wal brengen - Nederlands Dagblad
22-12-2014 /pagina 12,13 /auteur Gerard Reijn / vk nd.nl/economie beeld Julius Schrank
Dankzij traag malende Brusselse molens zitten vissers in dubio. Ze mogen hun bijvangst niet meer overboord
gooien, maar ook niet aan wal brengen als zij daar geen quotum voor hebben. IJmuiden De vissers op de
trawlervloot die na de kerstvakantie uitvaren, zullen hoe dan ook de regels overtreden. Ze mogen alleen nog
kiezen welke. Ze kunnen kiezen tussen de aanlandingsplicht (verbod om ongewenste vangst terug te gooien) en
het aanlandingsverbod (verbod om ‘verkeerde’ vis aan wal te brengen). Dat is het gevolg van te trage Europese
besluitvorming. Een jaar geleden werd al besloten een strikt weggooiverbod voor vis in te voeren, maar tal van
oude regels moesten nog worden opgeruimd. Dat is niet gelukt en zal nog maanden duren. Desondanks zullen de
trawlers op 2 januari varen om bij Ierland op horsmakreel te vissen, zegt Gerard van Balsfoort van PFA, de
organisatie van trawlerrederijen. ‘We zullen wel zien of we boetes oplopen, of misschien worden opgebracht in
Ierse havens. We kunnen niet ons bedrijf stilleggen.’ Een visser mag alleen vis aan de wal brengen waarvoor hij
een quotum heeft, en dan nog alleen als die vis groot genoeg is (bovenmaats). De rest moet volgens de oude
regels overboord. Dus te kleine kabeljauw, bijvangst van ongewenste soorten, vis waarvoor het quotum al
opgevist was: overboord ermee. Zo gaat dat al jaren, tot grote vreugde van andere zeebewoners en vogels, die
zich helemaal ongans konden vreten aan dit gratis zeebanket. niet te verantwoorden De Europese Commissie
vond het niet meer te verantwoorden dat al die kostbare vis wordt weggegooid terwijl de kranten volstaan over het
leegvissen der zeeën. Dus werd besloten dat alle vis die wordt gevangen, of hij voor mensen eetbaar is of niet, of
de visser er quotum (vergunning) voor heeft of niet, aan wal moet worden gebracht. Op straffe van een stevige
boete. Die regel gaat op 1 januari in voor de trawlervisserij. De trawlers vissen vooral op makreel en horsmakreel,
en halen gemiddeld een procent of 8 bijvangst. Pas over een jaar is de kottervisserij aan de beurt. Die is berucht
om zijn weggooipraktijken. Hier is de bijvangst gemiddeld groter dan de beoogde vangst. Van wijting en schar
gaat tot 90 procent terug de zee in. Het is niet erg handig om te verbieden wat verplicht is, en dat was natuurlijk
ook niet de bedoeling. In de loop van dit jaar zouden de oude regels worden veranderd zodat ze niet meer strijdig
zouden zijn met de nieuwe aanlandingsplicht. Maar de Europese besluitvormingsmolen had aan een jaar niet
genoeg. Na het besluit over het weggooiverbod zelf, moesten nog oude regels worden veranderd die daarmee in
strijd waren. Eind vorig jaar kwam de Europese Commissie daarvoor al met voorstellen, maar zij had nog de
instemming nodig van de Europese ministerraad én van het Europees Parlement. Afgelopen zomer was er een
overeenkomst met de ministerraad. Het Parlement kwam traag op gang, onder meer omdat er in mei nog
verkiezingen moesten worden gehouden. Uiteindelijk ging het akkoord, zij het met 243 amendementen. Daarna
moeten het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad (de ministers) het nog met
elkaar eens worden in een onderhandelingsronde die de Triloog (driepartijenoverleg) wordt genoemd. Ook dat
overleg werd vertraagd, onder meer door de wisseling van de Europese Commissie. Pas eind vorige week werd
daartoe een laatste poging gedaan. Die strandde. Nu is de patstelling compleet. De Europese ministers
probeerden begin deze week nog een oplossing te vinden. Staatssecretaris Sharon Dijksma had wel een idee:
gedogen. Maar zij kreeg er nauwelijks steun voor van haar Europese collega’s. Nu wil ze op eigen houtje met een
gedoogoplossing komen. Daarmee is het probleem nog absoluut niet opgelost. ‘Ik denk niet dat Dijksma kan
garanderen dat de Ieren ook gaan gedogen’, zegt Van Balsfoort van de PFA.
(c) Nederlands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Gemeentezaken
Meer gemeenten onder curatele - Binnenlands Bestuur
Hans Bekkers19 dec 2014
De provincies hebben 16 gemeenten onder curatele gesteld omdat hun begrotingen voor komend jaar niet
sluitend zijn. Dit jaar gold het verscherpte toezicht voor 9 gemeenten
Door middel van preventief toezicht willen de provincies – samen met de gemeenten – proberen het financieel
evenwicht op de begroting te herstellen. Dat verscherpte toezicht houdt niet in dat de provincies het roer
overnemen van de gemeenten, maar wel over de schouder meekijken. Dat betekent onder andere dat de
gemeente geen nieuwe financiële verplichtingen mag aangaan zonder toestemming van de provincie.
Trendbreuk in Zeeland
In Zeeland komen 3 gemeenten onder preventief toezicht te staan. Dat is een trendbreuk, want de provincie heeft
jarenlang niet één noodlijdende gemeente gehad. Middelburg komt onder verscherpt toezicht omdat de huidige
begroting niet sluitend is en ook in de komende jaren tekorten worden verwacht. In totaal moet Middelburg de
komende twee jaar zo’n tien miljoen euro bezuinigen. Ook Vlissingen en Kapelle vallen komend jaar om financiële
redenen onder preventief toezicht van de provincie. In Groningen komen Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten Boer
in 2015 onder financieel toezicht van de provincie te staan. Voor Vlagtwedde - een van de rijkste gemeenten van
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de provincies - is dat overigens niet om financiële redenen, maar vanwege het feit dat ze in een
herindelingsprocedure zitten met het wel noodlijdende Bellingwedde.
Meerjarige tekorten
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om de gemeenten Muiden en Langedijk vanwege hun
financiële positie onder preventief financieel toezicht te stellen. De begroting van Langedijk vertoont volgens de
provincie voor 2015 een incidenteel tekort. Maatregelen voor herstel worden vermoedelijk pas gevonden in 2015
en later. Muiden stond dit jaar al onder curatele. Vanwege de aanmerkelijke meerjarige tekorten en het lopende
artikel 12 traject wordt dat volgend jaar voortgezet.
De provincie Overijssel heeft besloten Haaksbergen en Twenterand onder preventief financieel toezicht te
plaatsen vanwege de financiële problematiek in die gemeenten. Haaksbergen krijgt de begroting 2015 niet
sluitend. Er is sprake van een negatief saldo en de algemene reserve is negatief. Naar verwachting is de
gemeente pas vanaf 2017 uit de rode cijfers. De begroting van Twenterand voor 2015 sluit niet doordat
voorgestelde bezuinigingen door de gemeenteraad zijn gewijzigd. Omdat de vervangende dekking ontbreekt, zijn
de begroting en de meerjarenraming niet langer in evenwicht.
Amersfoort wil er snel onder uit
De provincie Utrecht heeft Amersfoort onder preventief financieel toezicht gesteld. Amersfoort slaagt er volgens
de provincie niet in om een evenwichtige begroting te maken voor 2015 en de komende jaren. De stad heeft alles
op alles gezet om onder de curatelestelling uit te komen – de gemeente vindt namelijk dat de provincie de
financiële situatie verkeerd beoordeeld. Amersfoort heeft met name last van tegenvallers bij de grondexploitatie.
Van de provincie krijgt Amersfoort een kwartaal een nieuwe begroting op te stellen. Lukt dat, dan heft de Utrecht
het verscherpte toezicht weer op. De gemeente zal in samenspraak met de provincie zo snel mogelijk komen met
een herstelbegroting om alsnog goed te laten keuren. Vanaf 2015 is het namelijk mogelijk om tijdens het
begrotingsjaar het ingestelde preventieve toezicht in te trekken.
Tegenvallende grondexploitaties
Gelderland telt komend jaar twee gemeenten met preventief toezicht: Apeldoorn en Beuningen. Voor beide
gemeenten gold dat ook al in 2014. De hoofdreden: een negatief eigen vermogen door grote verliezen in de
grondexploitatie. Friesland houdt komend jaar – net als in 2014- verscherpt toezicht op de gemeente Heerenveen.
Die gemeente kampt met tekorten op de grondexploitatie. Ook in de provincie Noord-Brabant blijft de teller steken
op één gemeente: Gemert-Bakel. Er bestaat een kans dat er nog één gemeente bij komt, maar die lijkt volgens de
provincie niet heel erg groot. Van Zuid-Holland is zeker dat in elk geval de gemeente Lansingerland en Delft
komend jaar onder curatele staan. Lansingersland verkeert al langer in grote problemen door tegenvallende
grondexploitatie.
Financiële situatie verzwakt
Alle Drentse gemeenten hebben hun financiën op orde. Ook in Flevoland en Limburg voldoen alle gemeenten aan
de wettelijke eisen die aan de gemeentebegroting worden gesteld. Het is voor het vijfde jaar op rij dat geen enkele
Limburgse gemeente in verband met de financiële situatie onder het zwaardere, preventieve toezicht valt. Toch is
volgens de provincie de onderliggende financiële situatie nu zwakker dan voorgaande jaren. ‘Dat blijkt uit de nog
resterende tekorten, de grote bezuinigingen die nu gerealiseerd moeten gaan worden, waarbij niet zeker is dat dat
voor de volle 100 procent gaat lukken, het opraken van ‘makkelijke’ bezuinigingsmogelijkheden, het kleiner
worden van de buffers om tegenvallers op te vangen en de sterke toename van de risico’s’, aldus verantwoordelijk
gedeputeerde Erik Koppe.

Naar boven
Veel meer gemeenten onder toezicht in 2015 - Haarlems Dagblad
20-12-2014 /pagina HDC_Binnenland_01 /auteur van onze verslaggever
Amersfoort Komend jaar staan zestien gemeenten onder preventief financieel toezicht van de provincies. Dat zijn
er zeven meer dan in 2014. Dat meldt het vakblad Binnenlands Bestuur.
Zeeland heeft straks drie gemeenten onder curatele staan en voert daarmee samen met Groningen de lijst met
provincies aan. In Zeeland gaat het om Middelburg, Vlissingen en Kapelle. Zeeland heeft jarenlang niet één
noodlijdende gemeente gehad. In Groningen betreft het Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten Boer.
In Noord-Holland moeten Muiden en Langedijk komend jaar beterschap tonen. In Overijssel staan Haaksbergen
en Twenterand onder curatele. In Utrecht gaat het om Amersfoort, in Gelderland om Apeldoorn en Beuningen en
in Friesland om Heerenveen. Gemert-Bakel is de enige gemeente uit de provincie Noord-Brabant die op de lijst
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staat en in Zuid-Holland krijgt Lansingerland extra toezicht.
Drenthe, Flevoland en Limburg zijn de enige provincies waar alle gemeenten hun financiën op orde hebben. Het
is voor het vijfde jaar op rij dat Limburg in alle gemeenten de zaken in financieel opzicht op orde heeft.
Het verscherpte toezicht houdt in dat een gemeente geen nieuwe financiële verplichtingen mag aangaan zonder
toestemming van de provincie.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad - IJmuider Courant - Gooi- en
Eemlander - IJmuider Courant
Naar boven
Plasterk: meer gemeenten onder curatele provincie - De Volkskrant
20-12-2014 /pagina 15 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER PETER DE GRAAF
DEN HAAG
Het aantal gemeenten dat vanwege financiële problemen onder curatele staat van de provincie is sterk
toegenomen: van negen naar vijftien. Voornaamste oorzaak zijn de verliezen op de grondexploitatie. Dat schrijft
minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
Zeeland staat met stip op de eerste plaats. De provincie heeft voor 2015 drie gemeenten onder preventief (ofwel
verscherpt) financieel toezicht gesteld: Vlissingen, Middelburg en Kapelle. Dat betekent dat hun begrotingen
moeten worden goedgekeurd door het provinciebestuur.
Vlissingen staat daarnaast - net als Ten Boer en Muiden - ook onder curatele van het Rijk wegens een structureel
slechte financiële situatie. Door deze zogenoemde artikel-12-status krijgt de Zeeuwse havenstad extra geld van
Den Haag in ruil voor streng financieel toezicht. In de voorgaande jaren maakten de 'zuinige Zeeuwen' hun naam
beter waar: in 2013 en 2014 stond geen enkele gemeente in Zeeland onder curatele. Een Zeeuwse artikel-12gemeente is zelfs voor het laatst in de jaren zeventig voorgekomen.
Behalve de sterke stijging van het aantal gemeenten valt ook op dat de provincies enkele middelgrote steden
onder verscherpt toezicht hebben gesteld. Behalve Vlissingen staan ook Middelburg, Delft, Apeldoorn, Amersfoort
en Heerenveen op de lijst. Hiervan is alleen Apeldoorn een recidivist: deze Gelderse gemeente stond ook in
voorgaande jaren onder curatele.
Plasterk constateert dat 'veel van de gemeenten onder preventief toezicht te maken hebben met
grondexploitatieverliezen'. Hij kan daaraan echter nog geen conclusies verbinden over 'de ontwikkeling van de
financiële positie van de Nederlandse gemeenten in den brede'. Dat overzicht hoopt hij in het voorjaar van 2015 te
hebben.
Gemeenten hebben door de crisis in de woningmarkt miljarden verloren op de grondexploitatie.
Accountantsbureau Deloitte schatte dat verlies in 2012 op 3,9 tot 4,4 miljard euro, aldus de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Veel bouwplannen werden geschrapt of aangepast, waardoor gemeenten grote
sommen geld moesten afboeken.
Jarenlang was grondexploitatie de grootste inkomensbron van gemeenten, waaruit ze allerlei lokale voorzieningen
konden financieren. De laatste jaren is grond van melkkoe vooral een kostenpost geworden, waardoor
gemeentelijke begrotingen onder druk kwamen te staan en lokale voorzieningen moesten worden geschrapt.
Alle gemeenten in Drenthe, Flevoland en Limburg hebben hun financiën op orde, blijkt uit Plasterks brief.
(c) De Volkskrant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Cultuur
’Blij met overdracht ruïne’ - IJmuider Courant
20-12-2014 /pagina IJC_Regio_02 /editie IJC /sectie Regio /auteur friso bos f.bos@hollandmediacombinatie.nl
door Friso Bos
Santpoort-Zuid Betrokkenen bij de Ruïne van Brederode reageren verheugd op het akkoord dat minister Blok
(Wonen en Rijksdienst) bereikte met de Nationale Monumentenorganisatie over de overdracht van 31
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Rijksmonumenten. ,,Het is een heel belangrijke stap, maar nog geen reden om onze groep op te heffen’’, zegt
voorzitter Piet Paree van Te Wapen voor Brederode.
De Rijksmonumenten worden overgedragen omdat puur het eigendom niet meer nodig is als bescherming van
deze gebouwen. Bovendien heeft een particuliere organisatie toegang tot meer geldstromen dan het Rijk om de
monumenten in stand te houden. Net als Brederode zijn onder andere kasteel Radboud, het Westfries Museum
en Vesting Naarden overgedragen.
Het Rijk geeft een bruidschat mee van 61 miljoen euro. Het onderhoud aan de monumenten kost in totaal 5
miljoen euro per jaar.
Handtekening De NMo heeft met Blok een principeovereenkomst gesloten. Deze zal de komende tijd worden
uitgewerkt om tot een koopovereenkomst te komen. ,,Ik ga er dan ook van uit dat het nog wel vier tot zes
maanden kan duren tot er echt een handtekening onder staat en de overdracht helemaal rond is’’, zegt voorzitter
Dimitri Arpad van Heerlijkheid Brederode. Dat is de stichting die de ruïne momenteel exploiteert.
Ook Arpad noemt het besluit een goede stap. ,,Daar hebben al die partijen in de NMo (dat een clustering van
monumentenorganisaties is, red.) maandenlang in overleg met het Rijk naartoe gewerkt. Ik verwacht hooguit
kleine aanscherpingen of aanvullingen vanuit de Tweede Kamer’’, aldus Arpad. Hij gaat er vanuit dat de ruïne in
het voorjaar weer opengaat voor publiek.
Bij Te Wapen voor Brederode is men verbaasd dat de overeenkomst tussen NMo en minister Blok nog dit jaar
bereikt is. ,,We hadden gedacht dat het komend voorjaar zo worden’’, zegt Paree. ,,Waarschijnlijk volgen nu nog
de onderhandelingen binnen de NMo over wie welke monumenten gaat exploiteren en hoeveel geld daarvoor is.’’
Te Wapen voor Brederode heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een ruïne die toegankelijk is voor publiek en
de mogelijkheid heeft educatieve en laagdrempelige activiteiten te bieden. De ruïne speelt een belangrijke rol in
de leerlijn erfgoed van de basisscholen in de regio. Ook scholen uit het voorgezet onderwijs bezoeken het
monument met regelmaat in het kader van geschiedenis onderwijs. ,,Die functies zullen wij blijven bewaken. Maar
ook houden we bijvoorbeeld de waterhuishouding nauwlettend in de gaten. Niemand wil een monument waarvan
de fundering verkruimeld doordat de slotgracht te lang droog staat.’’
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
Miljoenenproject op losse schroeven - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ALK_VP_01 /editie ALK /auteur winnie van galen w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl
door Winnie van Galen
Provincie aarzelt met bijdrage voor biovergasser in Alkmaar
Alkmaar De bouw van de biovergasser voor groene energie in Alkmaar staat op losse schroeven. De provincie
slaagt er vooralsnog niet in de toegezegde 4,5 miljoen euro voor het 23 miljoen euro kostende project te
garanderen. Daarmee dreigen de andere partijen (het consortium Gasunie, Taqa, ECN en Royal Dahlman) af te
haken. In een tussenstand over het project laat het consortium weten te onderzoeken of er gezien de
stroperigheden met de financiering mogelijkheden zijn om het project elders in Noord-Nederland te realiseren.
Gedeputeerde Bond van de provincie Noord-Holland erkent dat partijen ongeduldig worden (’op een gegeven
moment moet je een knoop doorhakken’) en het moment nadert dat er een besluit moet vallen: doorgaan of
afhaken. Bond heeft laten weten dat er gisteren overleg is geweest en de partijen komenin januari opnieuw bij
elkaar. Hierbij staat voorop dat de provincie het financiële risico wil verkleinen. Een grotere deelname van private
investeerders ziet Bond als een oplossing. Een probleem is dat het geld uit een provinciaal fonds moet komen
waar stevige voorwaarden met weinig risico’s aan zijn verbonden. Bond: ,,Ik blijf me honderd procent inzetten om
het project te laten slagen. Voor Noord-Holland en Alkmaar is het zeer belangrijk.’’
Met de biovergasser is uit afvalhout groen gas te maken dat zo het aardgasnet op kan. Om dat mogelijk te maken
wordt zoals de wens van alle partijen nog steeds is, in de Boekelermeer een proeffabriek gebouwd. De
ontwikkeling past in het streven van Alkmaar een belangrijke positie in te nemen op het gebied van hoogwaardige
technologie.
Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar zegt in een reactie grote zorgen te hebben over de afloop van het
project.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven

Economie
Glasvezelkabel over Afsluitdijk - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina SCH_Regio_02 /editie SCH /auteur martijn gijsbertsen
door Martijn Gijsbertsen
Middenmeer Glasvezelspecialist Eurofiber heeft een gloednieuwe breedbandkabel over de Afsluitdijk naar het
agrarisch en logistiek bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer aangelegd. Het gaat om een
miljoeneninvestering.
Vanaf het agrarische en logistieke ondernemerspark in de Wieringermeer lopen reeds glasvezelverbindingen voor
het doorgeven van dataverkeer richting Amsterdam en Alkmaar.
Microsoft De pas gelegde kabel is circa tachtig kilometer lang en ’vastgeknoopt’ aan bestaande netwerken in
Sneek en Middenmeer. De glasvezelroute over de Afsluitdijk is volgens Eurofiber-woordvoerster Clementine
Witkamp gerealiseerd in opdracht van ’een aantal klanten’.
Daartoe behoort vermoedelijk ook Microsoft, dat een datacentrum langs de A7 in Middenmeer bouwt. Witkamp wil
dat niet bevestigen. ,,De kabel is voor ons van strategisch belang’’, meldt zij wel. ,,Het is de kortste route die het
noorden van Nederland verbindt met Amsterdam, waar veel datacenters en onder meer de AMS-IX (Amsterdam
Internet Exchange, het internationale internetknooppunt van Nederland, red.) zijn gevestigd. En vice versa.’’
De aanleg heeft niets van doen met het initiatief van de Coöperatie Breedband Hollands Kroon. Die wil
glasvezelnetwerk in de gemeente aanleggen voor betere internetverbinding en televisieontvangst in met name de
buitengebieden.
,,Het is voor ons wel een optie om op deze ’monsterkabel’ in te pluggen. Of het ooit zo ver komt, hangt helemaal
af van de kosten’’, aldus mededirecteur Alexander op de Weegh.
,,Wij zijn een zakelijk netwerk, dus bedoeld voor bedrijven, overheden, organisaties en instellingen’’, stelt
Witkamp. ,,Individuele particulieren en huishoudens kunnen zich niet aansluiten, breedbandaanbieders namens
hen eventueel wel.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan - Noordhollands Dagblad
22-12-2014 /pagina KEN_Regio_01 /editie KEN /auteur van onze verslaggever
Velsen-Noord De gemeente Velsen kan geen beperkende regels opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit heeft de Raad van State besloten na een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen - waaronder de gemeente Velsen - over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.
Lichteren houdt in dat de lading van diepstekende zeeschepen (gedeeltelijk) wordt overgeslagen op andere
schepen, zodat de diepgang van het zeeschip minder wordt en het vaartuig veilig door het Noordzeekanaal kan
varen. Velsen stelt echter dat dit in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan voor de kust en de sluizen, het
zogeheten bestemmingsplan Zeezicht.
De gemeente Velsen stelt in een persbericht de uitspraak belangrijk te vinden ondanks dat ze op dit punt in het
ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak geeft duidelijkheid na een lange periode van onzekerheid voor alle ondernemers
in het gebied. Daarnaast is de uitspraak richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen, vooral in de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.
De gemeenteraad van Velsen had enige tijd geleden het bestemmingsplan vastgesteld met daarin een beperking
tot het lichteren. Deze beperking is door de uitspraak van de Raad van State nu dus definitief geschrapt uit het
bestemmingsplan Zeezicht. Dit betekent dat alle verleende milieuvergunningen onbeperkt kunnen worden
toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles op alles gezet om de mogelijkheden voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst zeker te stellen’’, aldus verantwoordelijk wethouder Ronald Vennik (PvdA) die
eraan toevoegt dat dat op sommige punten is gelukt. ,,Voor alle partijen is nu helder wat de mogelijkheden en
beperkingen zijn. We gaan nu met de partners kijken hoe we op een constructieve wijze deze uitspraak van de
Raad van State kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.

Losse notities Pagina 9

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Natuur en landschap
Muiden mag nog niet aan 2 miljoen komen - Gooi- en Eemlander
20-12-2014 /pagina GEE_Regio_05 /editie GEE /sectie Regio /auteur tamar de vries
door Tamar de Vries
Muiden De twee miljoen euro compensatie die Muiden van Rijkswaterstaat krijgt voor plaatsing van pijlers in de
Naarder trekvaart, wordt niet in het project ’Verder met de Vesting Muiden’ gestopt.
Een PvdA-motie van die strekking haalde het donderdag niet in de gemeenteraad. D66 hekelde de ’agressieve
toon’ van de motie en noemde de handelwijze van de PvdA ’erg onhandig’. De PvdA stelde in de motie dat zij
betreurt dat burgemeester Marleen de Pater de raad - zelfs niet vertrouwelijk - heeft geïnformeerd over de
compensatiegelden van Rijkswaterstaat.
De burgemeester verontschuldigde zich door te zeggen dat zij ’op geen enkele manier de bedoeling heeft gehad’
deze informatie achter te houden. In verband met de artikel 12-procedure waar Muiden in zit, moet de inspecteur
die het financiële reilen en zeilen van de gemeente scherp in de gaten houdt, eerst goedkeuring geven. ,,Wij
willen als college eerst volstrekt zeker zijn dat deze middelen beschikbaar zijn voor dit project’’, zei De Pater. Het
oordeel van de inspecteur is nog niet binnen. Deze week werd bekend dat de provincie de artikel 12-status van
Muiden komend jaar verlengt. Muiden is financieel in moeilijkheden geraakt door de jarenlange juridische strijd
met KNSF over bebouwing van het kruitfabriekterrein.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Voorlopig ontwerp Waalenburg - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina HEL_Regio_08 /editie HEL /auteur van onze verslaggever
Texel De provincie Noord-Holland, gemeente Texel, landbouworganisatie LTO, agrarische natuurvereniging De
Lieuw, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben ingestemd met een voorlopig ontwerp voor natuurgebied
Waalenburg, met als doel herstel van de natuur en uitbreiding van de recreatiemogelijkheden.
De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt, waarna het definitieve plan komend voorjaar wordt
gepresenteerd tijdens een inloopavond voor alle geïnteresseerden.
Het 450 hectare grote natuurgebied krijgt meer bloemrijke weiden, die door de overgang van zoet en zout water
een geschikt leefgebied vormen voor bijzondere vogels en planten, zoals zeldzame orchideeën.
Hoger waterpeil Om het gebied natter te maken, wordt het waterpeil verhoogd. Er wordt een randsloot aangelegd,
die er voor zorgt dat buiten het natuurgebied het huidige waterpeil gehandhaafd blijft. Het peil wordt gefaseerd
verhoogd, met de bedoeling dat de effecten kunnen worden gemonitord en er geen negatieve effecten optreden
voor de omgeving. Ook worden het reliëf in het gebied en de kreken in de polder hersteld.
Het zuidelijk deel van de Westerboersweg wordt fietspad dat toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Het
noordelijk deel is straks alleen toegankelijk voor fietsers, wandelaars en minder validen en wordt doorgetrokken
naar het noorden tot aan de rotonde Nieuwlanderweg/Postweg.
Er komen paden voor wandelaars, ruiters, fietsers en mountainbikers. Op omliggende dijken worden uitkijkpunten
met bankjes geplaatst en in de rand van het Hertenkamp komt tevens een picknickplaats. De vogelkijkhut bij de
Westerkolk krijgt een opknapbeurt.
De Staart De maximumsnelheid op het grootste deel van de Staart gaat omlaag naar 60 km per uur. In het
midden van het gebied komt een 30 km-zone. Hiervoor wordt de weg versmald. Dankzij grasbetontegels aan
weerszijden van de weg kunnen voertuigen elkaar passeren.
Er komen twee uitkijkpunten: een bij de kreek en een bij de Westerboersweg, waar een waterplasje wordt
aangelegd. Ook worden verschillende stopplaatsen voor vogelaars aangelegd.
Bij het opstellen van het voorlopig ontwerp konden belanghebbenden zoals de aanwonenden en
belangenorganisaties tijdens klankbordgroepbijeenkomsten reageren op de plannen.
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Meer informatie over de planontwikkeling is te vinden op www.noord-holland.nl/natuurtexel
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Recreatie
VARKENSPAD GEOPEND - Omring Express
18-12-2014 /pagina 008
SCHAGEN- Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland en wethouder André Groot van de
gemeente Schagen openden samen een nieuw wandelpad door het boerenland. Dit wandelpad loopt vanaf het
NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen. Met het wandelpad
van Schagen naar de Mariakapel is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars door de
weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook hun varkens tegen. De
wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www. schagen.nl in rubriek
bezoeker-recreatie
cultuur- wandelen
fietsen. Links Jaap Bond samen met André Groot.
(c) Omring Express 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Hard gevochten voor ontwikkelingsruimte - Nieuwe Oogst
20-12-2014 /pagina A45 /auteur Jelte Albada
Henriët Dijk
Eén blik naar buiten en LTO Noord-bestuurder René Kea ziet het resultaat van vijf jaar overleggen, duwen en
trekken. Want er wordt volop gebouwd in het buitengebied van het Noord-Hollandse Niedorp en omgeving.
Dat er ontwikkelingsruimte is voor boeren in de voormalige gemeente Niedorp, inmiddels opgegaan in de
fusiegemeente Hollands Kroon, is minder vanzelfsprekend als het lijkt. ‘Een verouderd landbouwgebied, waar
geen moderne machines kunnen rijden. Zo stond het omschreven in het voorontwerp bestemmingsplan
buitengebied’, vertelt René Kea, bestuurslid bij LTO Noord Hollands Kroon. ‘Ze waren vergeten dat er in 2000 een
ruilverkaveling was geweest. De opstellers van het rapport kenden het gebied totaal niet.’
LTO Noord Groot-Geestmerambacht – nu onderdeel van LTO Noord Holland Kroon – neemt in 2009 het initiatief
om namens de agrariërs met een wensenlijst te komen voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied Niedorp.
‘We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we de bouwvlakgrootte graag op 2 hectare willen, want dat mag van de
provincie’, zegt Marleen Lenssinck-Braker. Zij is als LTO Noord-beleidsadviseur betrokken bij dit proces.
Lijntjes kwijt
Meerdere zaken maken dat de procedure moeizaam verloopt. Zoals de fusie van de gemeente, in 2012. ‘Je bent
dan je lijntjes kwijt’, stelt Lenssinck. ‘Het begint dan weer opnieuw, met ambtenaren die andere ideeën hebben.’
Al heeft de frisse start ook zijn voordelen, weet Kea. Want ondanks de goede contacten met partijen in de
Niedorpse gemeentepolitiek loopt het overleg over het bestemmingsplan stroef. ‘In gemeente Niedorp had
destijds één bedrijf grote plannen voor uitbreiding. Het leek erop dat het hele bestemmingsplan bedoeld was om
zoiets te voorkomen. Ze waren bang dat de hele gemeente naar die schaalgrootte zou gaan’, aldus de LTO
Noord-bestuurder.
Ander punt is dat gemeenten met een milieueffectrapportage (mer) moeten onderbouwen welke
ontwikkelingsruimte ze kunnen bieden. De gemeente bedenkt echter een alternatief, waarbij ze vasthouden aan
een bouwblok van 1 hectare.
‘Die mag je nu wel helemaal vol zetten met gebouwen. Zaken als mestopslag en sleufsilo’s vallen daarbuiten. Dit
geldt ook voor bedrijven in weidevogelleefgebieden. Dat was ons eerste grote winstpunt’, vertelt Kea.
‘Iedere agrariër mocht bovendien zijn bouwblok helemaal opnieuw indelen, zodat deze zo optimaal mogelijk
ingedeeld kan worden. Vandaar dat er hier nu volop wordt gebouwd’, aldus Kea.
LTO Noord gaat niet over één nacht ijs voordat ze akkoord is. ‘We hebben veel gesprekken gehad met
wethouders en ambtenaren. Ook hebben we er deskundigen zoals Leo van Pelt van Rombou bijgehaald’, legt
Lenssinck uit. ‘Het was voor ons ook een risico-inschatting. Want zou iemand bezwaar maken, dan waren wij al
onze ontwikkelingsruimte kwijt.’
Archeologische waarde
Dat het boek ‘bestemmingsplan buitengebied Niedorp’ nu pas dicht kan, komt door het hoofdstuk ‘archeologische
waarde’. Wie dieper wil graven dan 40 centimeter of in bepaalde delen 60 centimeter, krijgt te maken met
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beperkingen als vooronderzoek en het aanvragen van een vergunning. ‘Terwijl het hier herverkaveld is en hier
bollenteelt is. De grond is veel dieper over de kop geweest, sommige stukken tot 3 meter’, stelt Kea.
‘Wij hebben direct gezegd dat de gemeente haar conclusies moet onderbouwen, het veld in moest gaan. Dat
heeft ze nooit gedaan’, zegt Lenssinck. Samen met zeven boeren vecht LTO Noord dit tot aan de Raad van State
aan.
De boeren hebben voor hun percelen aangetoond wat er aan grondverstoring is gebeurd, waardoor de
archeologische waarde in de bovenlaag niet meer van toepassing is. Daarvoor werd onderzoeksbureau A=M
ingeschakeld. ‘We hebben het voor elkaar gekregen dat de rechtsbijstandsverzekeringen van deze boeren
akkoord gingen met het inschakelen van deze externe deskundige en dat ze daar deels voor betaalden.
Bijzonder’, weet Lenssinck.
De Raad van State oordeelt echter dat de gemeente genoeg rekening heeft gehouden met de belangen van
agrariërs. ‘Als houvast ligt er voor ons nog de omgekeerde bewijslast. Als je kunt aantonen dat jouw gronden
geroerd zijn, dan kan de archeologische waarde er alsnog af’, vertelt Lenssinck.
Voor beide LTO’ers wacht al weer de volgende klus. Kea: ‘Er ligt nu een rapport over de archeologische waarden
voor de hele gemeente Hollands Kroon. Dat is nog strenger dan Niedorp. Die discussie loopt nu.’
(c) Nieuwe Oogst 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Milieu
GroenLinks wil onderzoek naar fijnstof - Haarlems Dagblad
20-12-2014 /pagina HLM_Regio_01 /editie HLM /auteur richard walraven
door Richard Walraven
Hoofddorp GroenLinks wil dat er snel duidelijkheid komt over de risico’s van fijnstof door de verbranding van
vliegtuigmotoren voor de inwoners van Haarlemmermeer. Volgens fractievoorzitter Nicole Mulder maken veel
Haarlemmermeerders zich zorgen over hun gezondheid sinds de presentatie over fijnstof door TNO vorige week.
TNO onderzocht de gevolgen van de uitstoot van fijnstof, microscopisch kleine deeltjes die zich ophopen in de
longen, door opstijgende vliegtuigen. Metingen in Amsterdam brachten verontrustende concentraties aan het licht,
die een gezondheidsrisico van een jaar korter leven aan het licht brachten. De Tweede Kamer heeft al nader
onderzoek aangekondigd.
Mulder wil echter weten wat de gemeente Haarlemmermeer gaat doen. Zij wil dat de gemeente zelf onderzoek
gaat doen naar de gezondheidsrisico’s. ,,Want als die er in Amsterdam zijn, waarom zou die er hier niet zijn? Ik
merk dat de inwoners snel inzicht willen in de risico’s, de onrust is er.'
Wethouder Adam Elzakalai liet weten dat Haarlemmermeer meelift op regionaal onderzoek. ,,Dat lijkt me beter
dan een eigen onderzoek.' Hij zegde bovendien toe begin 2015 met een zogenoemde voortgangsrapportage over
’Schiphol’ te komen. Dan geeft hij ook uitleg over de stand van zaken rond het onderzoek naar fijnstof.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan - Noordhollands Dagblad
22-12-2014 /pagina KEN_Regio_01 /editie KEN /auteur van onze verslaggever
Velsen-Noord De gemeente Velsen kan geen beperkende regels opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit heeft de Raad van State besloten na een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen - waaronder de gemeente Velsen - over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.
Lichteren houdt in dat de lading van diepstekende zeeschepen (gedeeltelijk) wordt overgeslagen op andere
schepen, zodat de diepgang van het zeeschip minder wordt en het vaartuig veilig door het Noordzeekanaal kan
varen. Velsen stelt echter dat dit in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan voor de kust en de sluizen, het
zogeheten bestemmingsplan Zeezicht.
De gemeente Velsen stelt in een persbericht de uitspraak belangrijk te vinden ondanks dat ze op dit punt in het
ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak geeft duidelijkheid na een lange periode van onzekerheid voor alle ondernemers
in het gebied. Daarnaast is de uitspraak richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen, vooral in de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.
De gemeenteraad van Velsen had enige tijd geleden het bestemmingsplan vastgesteld met daarin een beperking
tot het lichteren. Deze beperking is door de uitspraak van de Raad van State nu dus definitief geschrapt uit het
bestemmingsplan Zeezicht. Dit betekent dat alle verleende milieuvergunningen onbeperkt kunnen worden
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toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles op alles gezet om de mogelijkheden voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst zeker te stellen’’, aldus verantwoordelijk wethouder Ronald Vennik (PvdA) die
eraan toevoegt dat dat op sommige punten is gelukt. ,,Voor alle partijen is nu helder wat de mogelijkheden en
beperkingen zijn. We gaan nu met de partners kijken hoe we op een constructieve wijze deze uitspraak van de
Raad van State kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
Rechter handhaaft claim op Distriport - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Berkhout De provincie Noord-Holland heeft terecht beslag laten leggen op allerlei gronden van
projectontwikkelaar Zeeman. Sterker nog, volgens de rechter heeft het bedrijf inderdaad geprobeerd dure gronden
weg te sluizen om ze uit handen van het beslag te houden.
Dit blijkt uit een vonnis in kort geding dat Zeeman bij de rechtbank in Breda tegen de provincie heeft
aangespannen. De projectontwikkelaar wil onder het beslag uitkomen, en vindt de schade die men hiervan
ondervindt buiten elke proportie.
De provincie vermoedt echter een illegale actie, omdat veel gronden waarop in 2012 al beslag is gelegd, nogal
snel van eigenaar veranderen. Tal van percelen werden snel overgedragen aan Zeeman Real Estate BV, terwijl
afgelopen zomer datzelfde bezit opnieuw van eigenaar veranderde. De zelfde gronden kwamen nu in eigendom
bij twee stichtingen binnen het concern.
De rechtbank vindt nu dat Noord-Holland inderdaad een claim mag indienen ten waarde van bijna 14 miljoen
euro. Dat geld wil de provincie als vergoeding voor de geleden schade omdat bedrijventerrein Distriport bij
Berkhout is afgeketst.
Noord-Holland kreeg op het moment dat projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman de gronden volgens afspraak
zouden terugkopen, te horen dat men liever van de koop af zag. ,,Dit is nu de tweede keer dat wij van de rechter
krijgen te horen dat de provincie in haar recht staat’’, reageert een tevreden gedeputeerde Jan van Run namens
de provincie.

Regionaal 7:
Hoger beroep bepalend voor miljoenenkwestie
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Hoger beroep bepalend voor miljoenenkwestie - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger
door Martin Menger
Vervolg van regiovoorpagina
Berkhout ,,Wij rekenen erop dat de beslagen op onze gronden zullen worden opgeheven wanneer het gerechtshof
in Amsterdam uitspraak heeft gedaan’’, is de reactie van directeur Peter Langenberg van Zeeman Vastgoed. Wat
hem betreft vangt de provincie bot.
Langenberg doelt daarmee op de zaak die nog steeds onder de rechter is. In het hoger beroep in Amsterdam zal
binnenkort blijken of de provincie de schadeclaims voor Distriport ook daadwerkelijk krijgt toegewezen. Het beslag
dat nu nog steeds op (bouw)grond van de projectontwikkelaar is gelegd, is onderdeel van die slepende juridische
strijd. Zeeman gaat die strijd aan onder de naam Distriport CV.
Tegenover Langenberg staat een strijdbare gedeputeerde Van Run. ,,Het is jammer om dit met deze NoordHollandse bedrijven te moeten doen’’, vindt hij. ,,Maar uiteindelijk lijdt de provincie wel schade en het gaat wel om
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belastinggeld van de inwoners van Noord-Holland. Het feit dat we nu opnieuw in het gelijk worden gesteld, geeft
ook vertrouwen voor een mogelijke uitspraak over Distriport in het hoger beroep’’.
Hetzelfde vertrouwen is dus op te tekenen bij de projectontwikkelaar. ,,Wij wachten dat hoger beroep rustig en vol
vertrouwen af’’, stelt directeur Langenberg. ,,De provincie wacht dus niet af, en ziet aanleiding om juist de private
commanditaire vennoten van Distriport CV hangende de procedure te confronteren met beslagen. De provincie
gebruikt nu zelfs een zelfstandige, interne herinrichting van het Zeeman-concern als argument om alvast beslag te
leggen. Dat kan volgens het Nederlandse beslagrecht al heel snel.’’
De ontwikkelaar is tevreden dat de rechter in Breda wel heeft besloten om de totale grondpositie Uithoorn, en al
verkochte kavels in Medemblik buiten de zaak te houden. Rest dat er wel beslag blijft op gronden in andere
plaatsen. Langenberg: ,,Die nemen we toch niet op korte termijn in ontwikkeling.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Heiloo heeft moeite met ’muur’ Kaptein Kaas - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ALK_Regio_08 /editie ALK /auteur henk-jan den ouden
door Henk-Jan den Ouden
Heiloo De politiek in Heiloo is blij met de komst van Kaptein Kaas naar Heiloo, dat staat voorop. Maar wordt het
pand dat het bedrijf wil bouwen in de Boekelermeer niet heel erg groot? En waarom moet het pal aan de
Kanaalweg staan, zodat het een soort muur wordt aan de rand van het bedrijventerrein?
Met die vragen worstelden de leden van de commissie openbare ruimte tijdens de behandeling van het plan. D66politica Elly Meriwani sprak van een ’muur aan de kant van het Limmer Die’ ,,We hadden afgesproken dat de
randen van de Boekelermeer laag zouden blijven. Waarom wordt het niet middenin neergezet? Ik hoop, dat zich
nog andere bedrijven daar gaan vestigen, maar die komen dan wel achter die muur.’’
Willem Gomes van de NCPN was het felst tegen. ,,Een krankzinnig groot gebouw en het past daar totaal niet.’’
Mart Brouwer de Koning van het CDA had geen problemen met de afmetingen. ,,Het is een kaasopslagbedrijf. Ze
hebben ruimte nodig en die moeten we bieden. Ze brengen zo’n honderd man werkgelegenheid mee.’’
Het college gaat nu met Kaptein overleggen om te proberen de locatie wat naar het noorden te verschuiven.
Verantwoordelijk wethouder Fred Dellemijn temperde de verwachtingen, omdat Kaptein duidelijk had laten weten
aan de zuidkant te willen bouwen. Hij bevestigde na een vraag van de PvdA, dat Kaptein geen toezeggingen zijn
gedaan over het realiseren van de afslag A9.
Overigens werd tijdens de vergadering deze week niet duidelijk wie nou precies mag beslissen over de
wijzigingen in het bestemmingsplan die nodig zijn om de vestiging van Kaptein mogelijk te maken. Is dat een
bevoegdheid van het college van b en w of heeft de gemeenteraad er ook een stem in? De commissieleden
kwamen er niet uit. Het wordt zo spoedig mogelijk uitgezocht.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Toch plek voor outdoor-sportpark De Rijp - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina WAT_Regio_03 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
door Jacco van Oostveen
Tussen brede school en kantine voetbalclub
De Rijp Sportpark Vitaal De Rijp komt er toch. Maar niet op de plek die de initiatiefnemers voor ogen hadden.
Het multifunctionele outdoor-complex met street workout park, bike- en skatebaan en sportveld komt op een stuk
grond tussen de nieuwe brede school en de kantine van SV De Rijp. Direct naast het mini-sportpark legt de
gemeente een kunstgrasveldje aan voor de gebruikers van de brede school. De gemeenteraad ging deze week
akkoord met de plannen.
Vitaal De Rijp is een initiatief van een aantal plaatselijke sportverenigingen en wordt gerealiseerd dankzij het
leefbaarheidsproject Samen Bijdrage(n). Eerst was het de bedoeling dat het onoverdekte sportpark tussen de
sporthal en nieuwbouwwijk De Pauw zou komen, maar daar waren de buurtbewoners niet van gediend. De jury
van Samen Bijdrage(n) schoot het initiatief daarom in eerste instantie af.
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Wethouder Lino Zwitselaar verraste de initiatiefnemers vervolgens door zelf met een nieuwe locatie te komen.
Voor dit stuk grond ten zuidoosten van de brede school had de gemeente nog geen bestemming. Het park, dat
rond de ton gaat kosten, wordt iets kleiner dan op de oorspronkelijke locatie was gepland. ,,Maar wij zijn al blij dat
het park er komt. Dit sportpark is uniek in Nederland.’’, aldus Vincent Roodhart van Tandje Erbij. De wielerclub is
één van de verenigingen die zich sterk maken voor het outdoor-sportpark. De andere zijn karateclub De Rijp,
Derba (basketbal), Argonauten (kano), De Harpoen (badminton) en LTV De Rijp (tennis).
De verwachting is dat de opening van het sportpark ongeveer gelijktijdig valt me de oplevering van de brede
school, in of vlak na de zomer van 2015. De bouw van de brede school ging onlangs van start.
Voor de aanleg van het kunstgrasveld, de inrichting van de schoolpleinen en het plaatsen van hekken bij de brede
school reserveerde de gemeenteraad deze week een bedrag van 362.000 euro. Sportpark Vitaal De Rijp wordt
bekostigd uit de pot van het project Samen Bijdrage(n), dat de gemeente opstartte nadat het een fusiebijdrage
van zes ton had ontvangen van het Rijk.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan - Noordhollands Dagblad
22-12-2014 /pagina KEN_Regio_01 /editie KEN /auteur van onze verslaggever
Velsen-Noord De gemeente Velsen kan geen beperkende regels opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit heeft de Raad van State besloten na een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen - waaronder de gemeente Velsen - over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.
Lichteren houdt in dat de lading van diepstekende zeeschepen (gedeeltelijk) wordt overgeslagen op andere
schepen, zodat de diepgang van het zeeschip minder wordt en het vaartuig veilig door het Noordzeekanaal kan
varen. Velsen stelt echter dat dit in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan voor de kust en de sluizen, het
zogeheten bestemmingsplan Zeezicht.
De gemeente Velsen stelt in een persbericht de uitspraak belangrijk te vinden ondanks dat ze op dit punt in het
ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak geeft duidelijkheid na een lange periode van onzekerheid voor alle ondernemers
in het gebied. Daarnaast is de uitspraak richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen, vooral in de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.
De gemeenteraad van Velsen had enige tijd geleden het bestemmingsplan vastgesteld met daarin een beperking
tot het lichteren. Deze beperking is door de uitspraak van de Raad van State nu dus definitief geschrapt uit het
bestemmingsplan Zeezicht. Dit betekent dat alle verleende milieuvergunningen onbeperkt kunnen worden
toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles op alles gezet om de mogelijkheden voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst zeker te stellen’’, aldus verantwoordelijk wethouder Ronald Vennik (PvdA) die
eraan toevoegt dat dat op sommige punten is gelukt. ,,Voor alle partijen is nu helder wat de mogelijkheden en
beperkingen zijn. We gaan nu met de partners kijken hoe we op een constructieve wijze deze uitspraak van de
Raad van State kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Veiligheid
Experts buigen zich over brandweerkosten - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur paul gutter
door Paul Gutter
Bovenkarspel Twee onafhankelijke experts gaan zich buigen over de verdeling van de brandweerkosten in de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit besluit van het algemeen bestuur deelde burgemeester Marian
Goldschmeding donderdagavond mee aan de Stede Broecse gemeenteraad. Die had eerder een motie
aangenomen om bij de Veiligheidsregio aan te dringen op een eerlijker verdeling. Stede Broec moet nu zes ton
structureel per jaar bijgedragen en is daarmee het slechtst af van alle gemeenten. Goldschmeding is blij met deze
stap. ,,Deze experts gaan ook kijken hoe dit geregeld is in andere regio’s en komen hopelijk met een breed
gedragen voorstel.’’ Goldschmeding meldde de raad verder dat de gemeenten het nu eens zijn over 6,8 miljoen
euro van de in totaal 7,4 miljoen euro die de Veiligheidsregio moet bezuinigen. ,,Er zit dus nog een gat.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven

Verkeer en vervoer
Tunnels Zuidas ingehaald door de tijd - Het Parool
20-12-2014 /pagina 46,47 /sectie Het Laatste Woord /auteur HET PAROOL
Stedelijke ontwikkeling: Geld voor tunnels kan veel beter besteed worden
Jarenlang is over het ondertunnelen van het verkeer bij de Zuidas gesproken. Maar wat in het verleden een goed
idee leek, is dat nu niet meer, stelt Duco Stadig.
Enige tijd geleden werd het concept van de Ringweg A11 gelanceerd: de grote ring om Amsterdam die is ontstaan
na de aanleg van de A5 en die bestaat uit delen van bestaande snelwegen. Een eigen nummer (A11) moest
helpen deze nieuwe werkelijkheid bij de automobilist op de mental map te krijgen. Journalist Tijs van den Boomen
voorspelde dat de oude Ring A10 tussen Sloterdijk en de Watergraafsmeer daardoor langzamerhand in een soort
stadsboulevard zal veranderen.
Van den Boomen vroeg zich af of het nog een goed idee is om die boulevard bij de Zuidas te ondertunnelen, maar
men kan zich ook afvragen of de ringweg ter hoogte van de Zuidas van vijf naar zes rijstroken moet worden
verbreed. Dat zuigt auto's aan die anders de A11 zouden nemen.
Er zijn in de agglomeratie meer structurele veranderingen gaande. De stad is ongekend populair - een mondiaal
verschijnsel. Zo kreeg Amsterdam er vorig jaar 11.000 bewoners bij. In Almere liep het inwonertal met 600 terug:
men wil kennelijk in de grote stad zelf wonen, en vindt Almere te ver.
Dat geldt voor Diemen blijkbaar niet: daar werden leegstaande kantoren tot een studentencampus verbouwd en
gaat men nog 3000 woningen bouwen. Ook Amsterdam heeft veel meer plek voor woningen dan gedacht: de
woningproductie bestaat hier in toenemende mate uit het verbouwen van leegstaande kantoren, en daarvan heeft
Amsterdam er nog heel veel. Ook deze ontwikkelingen maken een zesde rijstrook bij de Zuidas overbodig: al die
extra auto's van en naar Almere komen er niet.
Als verbreding naar zes rijstroken niet nodig is, vervalt het belangrijkste argument voor de ondertunneling van de
autoweg bij de Zuidas (het Zuidasdok): er liggen nu vijf stroken, een zesde kan er op de dijk niet meer bij.
Ooit was er nog een ander argument: met het Zuidasdok zou de bouw van duizenden extra woningen mogelijk
worden. Inmiddels is echter vanwege de kosten besloten dat alleen de autotunnels onder de grond gaan. Als een
toekomstige generatie ooit de trein- en metrosporen onder de grond brengt, kunnen daarbovenop inderdaad
woningen worden gebouwd. Maar niemand gelooft dat dat ooit gaat gebeuren. De website van de Zuidas noemt
extra woningen dan ook niet (meer) als argument.
Dan blijft er in hoofdzaak nog één argument voor die tunnels over: het station kan sterk worden vergroot en
verbeterd en trams en bussen kunnen, bovenop de autotunnels, tot vlak bij de ingang komen. Dit is inderdaad
zeer wenselijk, maar de vraag is wel of het voor veel minder geld niet ietsje minder kan.
Want dat is het belangrijkste argument tégen: de tunnels kosten erg veel geld, geld dat beter kan worden besteed.
Bijvoorbeeld aan de herstructurering van Nieuw-West en Nieuw-Noord. Of aan het doortrekken van de
Noord/Zuidlijn.
Er is nog een argument tégen: de bouw van de tunnels gaat tien jaar lang ernstige overlast geven. Zie de ellende
en chaos bij het Centraal Station in de afgelopen jaren. De website spreekt van 'kwaliteit in elke fase', maar veel
verder dan het beperken van de overlast zal men niet komen.
Hoe erg is dat? De chique firma's die nu in de torens op de Zuidas huizen kunnen bij het aflopen van hun
huurcontract concluderen dat het vanwege de overlast beter is naar Schiphol te verhuizen: daar kun je tenminste
fatsoenlijk mensen ontvangen. De kwaliteit van de Zuidas zit niet in de mooie torens, maar in de gebruikers
daarvan, en die kwaliteit is veel kwetsbaarder dan velen denken. Langdurige bouwoverlast vormt een ernstige
bedreiging voor ons 'Central Business District'.
Een tussenoplossing kan zijn om alleen de zuidelijke tunnel aan te leggen en dßßr het station de ruimte te geven.
Aan de zuidkant is veel meer vrije ruimte dan aan het noorden, dus voor de helft van het geld en van de overlast
kan dan het enige echte probleem, het 'beknelde station', worden opgelost. Stedenbouwkundigen zullen deze
asymmetrie een gruwel vinden. Maar de tunnel aan de noordkant wordt hiermee niet onmogelijk gemaakt.
Al met al ben ik van mening dat het geen goed idee meer is om de autowegen in een tunnel onder te brengen, al
lijken de betrokken overheden daarop af te koersen. Want er is een principebesluit van rijk, provincie, stadsregio
i
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en gemeente, maar er moeten nog diverse formele stappen genomen worden en de aanbesteding moet ook nog
beginnen. Het is niet te laat om alsnog iets anders te besluiten.
Duco Stadig was van 1994 tot 2006 wethouder van Amsterdam (PvdA).
Nog een argument tégen: de bouw van de tunnels gaat tien jaar lang ernstige overlast geven
(c) Het Parool 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Duinpolderweg stikt in stikstof - Haarlems Dagblad
20-12-2014 /pagina HLM_Regio_08 /editie HLM /auteur sjaak smakman s.smakman@hollandmediacombinatie.nl
door Sjaak Smakman
Bloemendaal De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben op het laatste moment een nieuwe variant
toegevoegd aan de tracés voor de toekomstige Duinpolderweg. Dit zogeheten spoortracé loopt vanaf de N206 bij
Ruigenhoek dwars door het bollengebied naar de spoorlijn en gaat dan verder langs het spoor tot aan de
Bartenbrug. Daar gaat hij in principe verder langs de Margrietenlaan en de Oosteinderlaan naar de Nieuwe
Bennebroekerweg, maar hij kan ook aansluiten op een van de andere varianten.
Het spoortracé is een noodgreep omdat rond de zomer uit een eerste verkenning bleek dat er te veel stikstof in
het duingebied terecht komt door het verkeer. Dat zou dan weer schade berokkenen aan de vegetatie, die juist
goed gedijt op een voedselarme grond. Stikstof is een van de belangrijkste bestanddelen van kunstmest.
Of die eerste berekeningen ook echt kloppen, moet blijken uit de Milieu Effect Rapportages (MER) die het
komende halfjaar worden gedaan. Volgens de Bloemendaalse wethouder Marjolein de Rooij zijn de noord- en
middenvariant ’waarschijnlijk onvergunbaar’. Geweldig nieuws voor Bloemendaal, vindt ze, dat faliekant tegen een
Duinpolderweg langs Vogelenzang en Bennebroek is. Ook over de twee zuidelijke varianten die door Hillegom
gaan, bestaan twijfels omdat die ook voor een deel nog pal langs het duingebied gaan. Volgens de Hillegomse
wethouder Ivo ten Hagen is er wel een probleem, maar uit het feit dat de noord- en middenvariant meegaan in de
MER blijkt volgens hem dat het niet zo’n vaart loopt als De Rooij stelt, reageert hij.
De provincies willen echter wel een alternatief hebben. Daarvoor is het spoortracé bedacht, dat net voor de
duinen bij Ruigenhoek afbuigt. Die stuit echter op grote weerstand bij de betrokken gemeenten Noordwijkerhout
en Hillegom. Het Noordwijkerhoutse college noemt de nieuwe variant ‘landschappelijk en ruimtelijk gezien
negatief’ omdat daardoor de openheid van Zilkerpolder zwaar wordt aangetast. Verder vindt het college dat
inwoners en ondernemers rond het nieuwe tracé worden overvallen door de variant die plotseling uit de hoge
hoed komt. Overigens was het Noordwijkerhoutse college zelf al maanden op de hoogte van de nieuwe variant.
De Hillegomse wethouder Ivo ten Hage ziet het spoortracé al evenmin zitten. ,,Het is langer en duurder en raakt
meer mensen. Ik snap dat het als alternatief wordt onderzocht, maar dit gaat zoveel weerstand opleveren dat ik
denk dat dit het volgens mij echt niet gaat worden.’’
De lokale partij Bloeiend Hillegom vindt het spoortracé ’ronduit slecht’ en verbaast zich erover dat de
gemeenteraad hierover niet eerder is geïnformeerd. De raad staat volgens Bloeiend Hillegom nu maar één ding te
doen: direct laten weten dat het spoortracé wat Hillegom betreft niet aan de orde is.
Gedeputeerde Staten van beide provincies kiezen nu overigens definitief voor een nieuwe weg tussen Hillegom
en Bennebroek. Het alternatief van het platform NOG Beter om een aantal verspreide maatregelen te nemen
scoort wel beter voor de Bollenstreek dan de Duinpolderweg, maar slechter voor Zuid-Kennemerland. Het heeft
daarom ’geen inhoudelijke meerwaarde’ om het hele NOG Beter-plan mee te nemen in het MER-onderzoek.
Willem Backx van het platform is teleurgesteld, maar wijst erop dat het idee om de Duinpolderweg via de
Weerlaan door te trekken naar de Driemerenweg wél worden meegenomen in de MER-studie. Dat geldt niet voor
het idee om de N207 door te trekken naar de N206, hoewel de Zuid-Hollandse Staten dat wel eerder dit jaar
eisten.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Uitgeest wil N203 verleggen - Noordhollands Dagblad
22-12-2014 /pagina ALK_Regio_03 /editie ALK /auteur HDC Media
Uitgeest De gemeente Uitgeest wil best meebetalen aan de aansluiting van de snelweg A8 (naar
Z
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Zaandam/Amsterdam) op de A9. Maar dan moet wel de provinciale weg N203, van Limmen naar Uitgeest,
worden verlegd.
Die nieuwe weg moet dan uitkomen bij de aansluiting Uitgeest-Noord op de A9. De huidige weg zou in 2016
moeten worden gerenoveerd. ,,Maar dat geld kan dan in de nieuwe weg worden gestopt’’, aldus wethouder
Schouten van ruimtelijke ordening. Uitgeest heeft meer voorwaarden gesteld voor de bijdrage: de provincie moet
zich uitspreken voor het plaatsen van het rangeerterrein voor treinen tussen Uitgeest en Krommenie, en niet in de
‘groene driehoek’ tussen Uitgeest, Heemskerk en Castricum. Ook moet de provincie zijn goedkeuring geven voor
96 woningen in de Limmerkoog, ten noorden van het dorp.
Als hieraan wordt voldaan, wil Uitgeest 700.000 euro bijdragen aan de aan de verbindingsweg tussen de A9 en
A8. Van de 150 miljoen euro die hij gaat kosten is 108 miljoen euro toegezegd. De rest is nog niet gedekt. In 2018
moet de bouw starten.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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SP bespeurt 'geur van corruptie'
Noordhollands Dagblad 15-02-2014

door Martin Menger 'Alle grond lijkt
verpacht voor gras' 'Kunnen we
maar beter niet stoppen met Distriport?'

aankoop van gronden. ,,Projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler zouden
die hebben betaald'', zo leiden zij af
uit dit vonnis.

Berkhout De nasleep van de zaak
rond het bij Berkhout geplande bedrijventerrein Distriport blijft de
provinciale politiek bezighouden.
Twee statenleden van de SP willen
nu van GS weten of de veroordeling van oud-gedeputeerde Hooijmaijers aanleiding is het rapport
van de commissie Schoon Schip bij
te stellen.

Het rapport 'Schoon Schip' is een analyse van de bestuurscultuur bij de provincie. De commissie die corruptie onderzocht kwam tot de slotsom dat er
'inzake Distriport geen serieuze aanwijzingen zijn aangetroffen van corruptie of andere onrechtmatigheden'.

De ex-gedeputeerde werd eind vorig
jaar veroordeeld, onder meer omdat
hij via zijn privébedrijf een rekening
van bijna 60 mille stuurde voor het 'regelen van de financiering' voor de

gen we aannemen dat Distriport dit
jaar niet meer van de grond komt.'' De
vraag is volgens de SP of er nu nog
wel projectontwikkelaars zijn die bij
Berkhout aan de slag willen gaan. Dat

wil zeggen: bedrijven die niet verbonden zijn met de familie Zeeman of De
Peyler Vastgoed. ,,Kunnen we maar
beter niet gewoon stoppen met de
ontwikkeling van Distriport?'', stellen
de statenleden tot slot.
Projectontwikkelaars Zeeman en De
Peyler hebben geen commentaar.
Copyright 2014 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved

Gezien het vonnis van de Haarlemse
rechtbank in de zaak Hooijmaijers is
volgens de SP wel duidelijk dat het bij
Volgens de SP-statenleden Marnix de Berkhoutse gronden wel degelijk
Bruggeman en Dago Wellink maakt mis is gegaan. De statenleden vragen
een studie van de kwestie Distriport zich af of de provincie ooit nog wel zaduidelijk dat de kwestie verder woe- ken moet doen met de West-Friese
kert. ,,De zaak stinkt naar corruptie'', projectontwikkelaars.
aldus Bruggeman. ,,Wij willen van GS ,,Wij zijn benieuwd hoeveel hectares
weten hoe erg dit stinkt. Dit gaat niet van Distriport momenteel worden verde doofpot in.''
pacht voor grasland. Als dat zo is, mo-

Distriport wordt duur 'moeras'
Noordhollands Dagblad 15-02-2014

Berkhout Het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout dreigt
in financieel opzicht een 'moeras' te
worden voor de provincie NoordHolland.
De SP-Statenleden Wellink en Bruggeman zijn benieuwd of het bedrijventerrein er ooit nog komt. Vast
staat dat Noord-Holland financiële
schade heeft geleden, omdat op de
grond bij Distriport nog steeds
geen bedrijfsgebouwen staan.
De provincie en de projectontwik-

kelaars Zeeman en De Peyler raakten slaags over de kosten van de
grond. Bruggeman en Wellink willen nu precies van het college van
GS weten hoe groot die financiële
schade is en wanneer de provincie
het verschuldigde geld van de ontwikkelaars krijgt.
Regionaal 1: SP ruikt geur van corruptie
Copyright 2014 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 JANUARI 2014

Onderwerp
1.
Beantwoording statenvragen
nr. 1 van de heren J.M.
Bruggeman en D.C.J.M.
Wellink (SP) inzake de
ontwikkeling van het KNSFterrein te Muiden
2.
Statenvragen105-2013 van
mw. C. Stevens en dhr M.
Schraal (CDA) inzake beheer
en toegankelijkheid van
Forteiland Pampus
3.
Wijziging UVR
Cofinancieringsregeling
Waddenfonds

4.
Reactie consultatie
Deltaprogramma

5.
Kwartaalrapportage "Een
Nieuw Huis" 4e kwartaal
2013
6.
Opgeheven
geheimhoudingen 2013 en
werkwijze t.a.v. actieve
openbaarmaking per 2014

Besluit
Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
Het college besluit:
1. De uitvoeringsregeling "subsidie cofinanciering Waddenfonds NoordHolland 2012” te verlengen tot 31 december 2014.
2. De nog niet bestede middelen uit de reserve Cofinanciering
Waddenfonds (€ 1.250.613) te bestemmen voor het subsidieplafond
2014.
3. Het subsidieplafond van in totaal € 2.000.613 voor 2014 voor deze
uitvoeringsregeling vast te stellen; waarvan € 1.250.613 onder
voorbehoud van de vaststelling van de eerste begrotingswijziging
2014 door PS.
4. Deze regeling in het Provinciaal Blad van Noord-Holland te publiceren;
5. PS per brief te informeren over de wijziging van deze
uitvoeringsregeling.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het Deltaprogramma;
2. Daarop te reageren via een brief aan de Deltacommissaris;
3. PS hierover per brief te informeren.
Het college besluit:
1. De kwartaalrapportage "Een Nieuw Huis" 4e kwartaal 2013 vast te
stellen;
2. De kwartaalrapportage toe te zenden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. de besluiten uit 2013 waarvan de geheimhouding is komen te
vervallen omdat de datum van de geheimhoudingstermijn inmiddels
is verstreken of omdat de gebeurtenis die aanleiding was om het
besluit geheim te houden is achterhaald, alsnog actief openbaar te
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Besluit
maken d.m.v. publicatie van bijgevoegd overzicht bij de openbare
besluitenlijst van heden;
2. Naar één besluit nog nader onderzoek te laten verrichten door de
provinciesecretaris;
3. in te stemmen met de werkwijze waarbij de besluiten waarvan de
geheimhouding komt te vervallen z.s.m. in een appendix bij de
agenda worden gevoegd zodat GS een besluit kunnen nemen over al
dan niet actief openbaar maken via een bijlage bij de openbare
besluitenlijst.

7.
Voortgangsrapportage
Uitvoeringsprogramma Visie
OV 2020
8.
Uitvoeringsregeling subsidie
Technologische Milieu
Innovatie (TMI) NoordHolland

9.
Stand van zaken Pallas

10.
Internet detailhandel

Het college besluit:
1. De brief over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Visie OV
2020 vast te stellen en naar Provinciale Staten te versturen.
Het college besluit:
1. Uitvoeringsregeling subsidie Technologische Milieu Innovatie NoordHolland 2014 vast te stellen;
2. Het besluit Mandaat en machtiging Uitvoeringsregeling subsidie
Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 vast te stellen;
3. Over de uitvoering een dienstverleningsovereenkomst met Flevoland
aan te gaan;
4. Conform artikel 3, artikel 10 en artikel 11 van de uitvoeringsregeling
het aanvraagformulier, voortgangsrapportageformulier en
vaststellingsformulier vast te stellen;
5. De uitvoeringsregeling, het aanvraagformulier, het
voortgangsrapportageformulier, het vaststellingsformulier en het
mandaatbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
6. Provinciale Staten met een brief te informeren;
7. Een brief te verzenden naar Gedeputeerde Staten van
Flevoland.
8. De portefeuillehouder te machtigen om – gehoord de vergadering –
wijzigingen in de brief aan PS aan te brengen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het
project Pallas zoals verwoord in de toelichting en de brief aan
provinciale staten;
2. Een brief aan provinciale staten te sturen.
3. De portefeuillehouder te machtigen om – gehoord de vergadering –
wijzigingen in de brief aan PS aan te brengen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgevoegd rapport “Van Winkel tot Afhaalpunt,
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Besluit
Internetverkoop en ruimtelijk detailhandelsbeleid” en de factsheets
over Internetdetailhandel.
2. Pas een besluit te nemen over de conclusies en aanbevelingen bij het
voorstel over de actualisatie van het detailhandelsbeleid in het
voorjaar.
3. Het rapport ter kennisname aan PS te sturen.
4. De portefeuillehouder te machtigen om – gehoord de vergadering –
wijzigingen in de brief aan PS aan te brengen

11.
Beantwoording statenvragen
106 van mevrouw N.D.K.
Eelman (CDA) inzake
woningbouwproject Uitdam

Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

12.
Inventarisatielijsten over het Het college besluit:
toepassen van de
1. De inventarisatielijsten voor de periode september tot en met
december 2013 over de toepassing van de afwijkingsregels en de
afwijkingsregels en
ingediende zienswijzen / gegeven reactieve aanwijzingen vast te
ingediende zienswijzen /
stellen en met begeleidende brief ter informatie aan te bieden aan
gegeven reactieve
Provinciale Staten.
aanwijzingen over de periode
september t/m december
2013

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
J. Duin
R. Fillet
L. van Hees
F. Nederstigt
T. Kolster

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023)
(023)
(023)
(023)
(023)
(023)

514
514
514
514
514
514

46
40
44
38
36
33

over de nummers:
7
8
5, 6
1, 11, 12
9, 10
2, 3, 4

39
99
09
43
41
07

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk.
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Onderwerp
1.
Aandeelhoudersbesluiten
Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie
Noord-Holland NV januari
2013

2.
Spelregels preallocatie
RUD’s

3.
Sociaal Statuut PNH

Besluit
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie
Provincie Noord-Holland N.V. (ODENH) buiten de
aandeelhoudersvergadering te besluiten tot de volgende punten:
a) Dechargeverlening aan de leden van de Raad van
Commissarissen voor het gevoerde toezicht op het bestuur
in 2011;
b) Dechargeverlening aan de directie voor het gevoerde
bestuur in 2011;
c) Benoeming van Van Ooijen accountants tot externe
accountant van de vennootschap met ingang van het
boekjaar 2012.
2. De portefeuillehouder te machtigen het betreffende
aandeelhoudersbesluit te tekenen;
3. Op 16 januari 2013 in gesprek te gaan met de leden van de Raad
van Commissarissen over het voornemen om de Raad van
Commissarissen op te heffen;
4. geheimhouding op besluitpunt 3. te leggen tot 1 maart 2013 in
verband met het recht van betrokkenen om als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie (art. 10, lid 2, letter f WOB).
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde spelregels preallocatie RUDvorming.
2. De portefeuillehouder P&O te machtigen om de spelregels na
formele overeenstemming in het GO (9 januari 2013), namens
het College van GS vast te stellen.
3. Op grond van art. 10 lid 2 sub b WOB wordt voorgesteld om het
besluit als geheim te behandelen: de spelregels zijn nog
onderwerp van overleg met de vakbonden in het GO.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het
onderhandelingsresultaat dat in het ambtelijk overleg
Georganiseerd Overleg (GO) m.b.t. het Sociaal Statuut PNH is
behaald;
2. In te stemmen met bijgaand concept Sociaal Statuut PNH;de
definitieve versie zal na overeenstemming in het GO later aan
GS worden voorgelegd.
3. In te stemmen met de onderhandelingsinzet t.b.v. de
resterende onderwerpen in het overleg met de vakbonden over
het Sociaal Statuut, zoals beschreven in bijlage 2;
4. De portefeuillehouder P&O mandaat te verlenen m.b.t.
genoemde onderhandelingsinzet in het overleg met de
vakorganisaties in het GO van 9 januari 2013;
5. op grond van art. 10 lid 2 sub b WOB wordt voorgesteld om dit
besluit als geheim te behandelen: onderhandelingsinzet dient
eerst met de vakbonden in het GO te worden besproken.
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4.
Verkoop Zijlweg 245 te
Haarlem

5.
OV SAAL en de
besluitvorming over de MLT

Het college besluit:
1. Om de ondergrens voor de verkoop van de Zijlweg 245, te
Haarlem, waarvoor de onderhandelingen gedaan worden door
DTZ Zadelhoff, vast te stellen op € 3.365.000,-.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit
besluit en onderliggende stukken, tot het moment dat de
verkoop is verwezenlijkt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde informatie over OV SAAL.
2. Akkoord te gaan met de ingezette lijn van de provincie
betreffende de OV SAAL besluitvorming voor de middellange
termijn (MLT):
Inzet van de provincie is een voor de reiziger zo goed mogelijk
• dat alternerend rijdt, waardoor 'breed-Amsterdam' (zowel CS
als Schiphol) goed bereikbaar blijft vanuit alle landsdelen;
• dat op de korte termijn een goed 4/4-systeem mogelijk
maakt en op termijn de ambitie tot een 6/6-systeem hoog
houdt;
• waarbinnen goederenvervoerders zowel de Flevolijn als de
Gooilijn kunnen gebruiken bij vervoer richting Groningen;
• en waarbij het mogelijk is de Vechtbrug tijdens het
zomerseizoen te openen voor (recreatie)schepen.
Wanneer gekozen wordt voor een variant waarbij de meeste
infrastructurele maatregelen rondom Weesp plaatsvinden, dan zal
ook ingezet worden op zo goed mogelijke inpassing en daar ook
nodig budget voor gevraagd worden.
3. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen tijdens
het Bestuurlijk Overleg OV SAAL MLT met de MRA-bestuurders en
de minister dan wel staatssecretaris bovenstaande punten in te
brengen.
4. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen de inzet
schriftelijk aan de Staten toe te lichten na de regionale afstemming
met de MRA-bestuurders en voorafgaand aan het Bestuurlijk
Overleg OV SAAL MLT met de MRA-bestuurders en de minister dan
wel staatssecretaris, en geheimhouding op te leggen op dit besluit
en onderliggende stukken, op grond van artikel 55 van de
Provinciewet, tot het moment dat de Staten zijn ingelicht.

6.
Vaststellen uitgangspunten
biedingsbrief Boha Noord
B.V. Het betreft een
taakgebonden aankoop
voor het project
Westfrisiaweg

Het college besluit:
1. Op basis van in het verleden gemaakte afspraken een
afwijkende hogere bieding uit te brengen dan een gebruikelijke
bieding conform de systematiek van de Onteigeningswet voor
een perceel grond in eigendom van Boha Noord B.V. Dit betreft
een taakgebonden aankoop ten behoeve van de Westfrisiaweg.
In de afwijkende aanbieding wordt opgenomen dat een hogere
grondprijs wordt geboden van ca. € 28,44 per m2 i.p.v. ca. €
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4,5 per m2, alsmede dat een vergoeding wordt geboden van ca.
€ 24.998,04 voor door Boha Noord B.V. tevergeefs gemaakte
ontwerpkosten voor een benzineverkooppunt op onderhavig
benodigd perceel. Tot slot zal worden opgenomen dat de
Provincie - voor zover en zodra dat tot de mogelijkheden
behoort en past binnen de thans lopende juridische procedures
tussen de provincie en marktpartijen over de gronden inzake
Distriport - met Boha Noord B.V. in overleg zal treden over een
perceel op Distriport tegen de dan geldende marktprijs.
2. Indien Boha Noord B.V. niet akkoord gaat met het bod als
bedoeld onder punt 1 voor de verwerving van genoemde
onroerende zaak terug te vallen op een lagere
schadeloosstelling die is bepaald conform de systematiek van
de Onteigeningswet en daarmee samenhangende
jurisprudentie. De schadeloosstelling/bieding wordt gebaseerd
op bijgevoegd taxatierapport;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen
omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de
inhoud van alle onderhavige stukken en besluitvorming tot het
moment dat schriftelijk overeenstemming is bereikt met Boha
Noord B.V. over de verwerving van de genoemde onroerende
zaak en Gedeputeerden Staten daadwerkelijk tot de aankoop
hebben besloten.
7.
Sociaal Statuut PNH (II)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het resultaat dat in het Georganiseerd
Overleg (GO) is bereikt over het Sociaal statuut PNH;
2. Onder twee voorwaarden in te stemmen met bijgaande
onderhandelingsinzet m.b.t. het laatste discussiepunt tussen
werkgever en vakbonden (bepalend percentage voor
functievolgerschap);
3. De portefeuillehouder te machtigen genoemde
onderhandelingsinzet met de bonden te bespreken en verder af
te doen;
4. Op grond van art. 55 lid 1 Provinciewet, in samenhang met een
belang, genoemd in art. 10 WOB, geheimhouding op te leggen
op dit besluit tot het moment, dat met de bonden in het GO een
onderhandelaarsakkoord is overeengekomen.
Gedeputeerde Post heeft tegengestemd.

8.
Provinciale inzet in
Regionaal visietraject NZKG
over de Perspectieven

Het college besluit:
1. In het regionale visietraject de provinciale inzet m.b.t. de
keuzepunten en perspectieven vast te stellen conform
besluitvorming in GS 12-2-2013 en zoals verwoord in bijlage 1
2. Gedeputeerden Post en Talsma te machtigen de provinciale
inzet zoals verwoord in bijlage 1in te brengen in de Stuurgroep
van 28 februari 2013
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de
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bescherming van de economische en financiële belangen van de
provincie en het voorkomen van onevenredige bevoordeling van
andere partijen, geheimhouding op te leggen op het besluit
149767 totdat het aan de gemeenteraden en provinciale staten
is aangeboden.
9.
Annotatie stuurgroep Visie
Noordzeekanaalgebied
2040 d.d. 4-4-2013

10.
Instemming met benoeming
directeur
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V.

11.
Gebruiksovereenkomst
Chipshol N201

Het college besluit:
1. De bijgevoegde annotatie voor de stuurgroep Visie NZKG 2040
van 4-4-2013 vast te stellen en portefeuillehouders ruimte en
mobiliteit te machtigen de provincie in de
stuurgroepvergadering te vertegenwoordigen.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de
bescherming van de economische en financiële belangen van de
provincie en het voorkomen van onevenredige bevoordeling van
andere partijen, geheimhouding op te leggen op het besluit met
kenmerk 164901 d.d. 2 april 2013 en de daarbij behorende
onderliggende stukken tot het moment waarop de Visie ter
besluitvorming aan de raden en staten van de deelnemende
partijen zal worden voorgelegd.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord N.V. in te stemmen met het agendapunt
van de buitengewone vergadering van aandeelhouders d.d. 25
april 2013: de benoeming van de heer drs. M. Pennink tot
directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
per 1 augustus 2013.
2. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen - met
recht van substitutie - de provincie te vertegenwoordigen
tijdens de aandeelhoudersvergadering.
3. Op grond van artikel 55 van de Provinciewet in samenhang met
de belangen genoemd in artikel 10 tweede lid sub e en f van de
Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen op
het besluit onder 1alsmede op het c.v. van de te benoemen
persoon totdat de aandeelhoudersvergadering heeft besloten
tot benoeming vanwege het belang van de te benoemen
persoon om eerst zelf kennis te nemen van het besluit en de
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
Het college besluit:
1. De gebruiksovereenkomst met Chipshol IV B.V. en G. Pruissen
aan te gaan ten behoeve van de aanleg van de N201 en de
verdere afwikkeling van de lopende onteigeningsprocedure.
2. Portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van
redactionele wijzigingen in voornoemde gebruiksovereenkomst
en tot ondertekening van de overeenkomst.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 lid 2 sub b
van de Wet openbaarheid van bestuur, tot geheimhouding van
onderhavig besluit tot het moment waarop met Chipshol
overeenstemming is bereikt dan wel de benodigde gronden van
Chipshol in eigendom zijn verworven.
4. Provinciale Staten, in de vorm van het presidium, per brief te
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informeren over onderhavig besluit en geheimhouding op te
leggen op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 lid 2 sub b
van de Wet openbaarheid van bestuur, tot het moment waarop
met Chipshol overeenstemming is bereikt dan wel de
benodigde gronden van Chipshol in eigendom zijn verworven.
5. De gedeputeerde te machtigen de brief aan het presidium aan
te passen.
12.
Annotatie stuurgroep Visie
NZKG 2040 d.d. 25-4-2013

13.
Reactie op ontwerpRijksstructuurvisie RijkRegioprogramma
Amsterdam-AlmereMarkermeer

14.
Proces voor opstellen advies
bestuurlijke toekomst
Muiden en Weesp

Het college besluit:
1. De bijgevoegde annotatie voor de stuurgroep Visie NZKG 2040
van 25-4-2013 vast te stellen en portefeuillehouders ruimte en
mobiliteit te machtigen de provincie in de
stuurgroepvergadering te vertegenwoordigen.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de
bescherming van de economische en financiële belangen van de
provincie en het voorkomen van onevenredige bevoordeling van
andere partijen, geheimhouding op te leggen op het besluit met
kenmerk 177774 d.d. 23 april 2013 en de daarbij behorende
onderliggende stukken tot het moment waarop de Visie ter
besluitvorming aan de raden en staten van de deelnemende
partijen zal worden voorgelegd
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp-rijksstructuurvisie van RijkRegioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) en
van de bestuurlijke afspraken uit het bestuurlijk overleg RRAAM
van 25 maart 2013.
2. De bijgaande brief aan het Centrum voor Publieksparticipatie
vast te stellen en deze als zienswijze te versturen op 7 mei, de
datum waarop de zienswijzeperiode start.
3. De bijgaande brief aan PS vast te stellen en deze op 7 mei naar
PS te versturen, met de brief aan het Centrum voor
Publieksparticipatie, de ontwerp-Rijksstructuurvisie en de
bestuurlijke afspraken als bijlagen.
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub f van de WOB, welk belang eruit bestaat dat het Centrum
voor Publieksparticipatie als eerste kennis kan nemen van deze
informatie, geheimhouding op te leggen op de besluiten 1 t/m
3 en op de onderliggende stukken tot 7 mei 2013.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de heer Winsemius d.d. 11
april 2013 over de regionale samenwerking in de Gooi en
Vechtstreek;
2. Bij het opstellen van het door de minister van BZK per brief van
13 februari 2013 gevraagde advies over de bestuurlijke
toekomst van Muiden en Weesp, het onder 1. genoemde advies
als vertrekpunt te gebruiken;
3. a. Op 27 mei 2013 een regionale discussiebijeenkomst te
organiseren voor de gemeenteraden, colleges en burgemeesters
in de Gooi en Vechtstreek over de regionale samenwerking in
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de Gooi en Vechtstreek;
b. De kosten voor deze bijeenkomst ten laste te brengen van
begrotingspost 713109, bestuurskracht;
4. Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek te vragen voor 1 juli 2013
een afschrift te sturen van hun zienswijze op het advies
genoemd onder 1.;
5. Het voornemen uit te spreken om in de eerste helft van juli
2013 een concept advies als bedoeld onder 2. vast te stellen en
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen om wensen en
bedenkingen te uiten;
6. Het voornemen uit te spreken om in aanloop naar het
vaststellen van het concept advies als bedoeld onder 5., naast
de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, ook de gemeenten
Eemnes en Stichtse Vecht alsmede Gedeputeerde Staten van
Utrecht te consulteren;
7. Het voornemen uit te spreken om, conform het besluit d.d. 5
maart 2013 (kenmerk 151492), uiterlijk 1 oktober 2013 een
definitief advies vast te stellen aan de minister van BZK over de
bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp;
8. Provinciale Staten en de gemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek op 26 april 2013 met inliggende brieven te
informeren over de besluitpunten 2. t/m 7.;
9. De colleges van B&W van de gemeenten Eemnes en Stichtse
Vecht alsmede het college van GS van Utrecht met inliggende
brieven te informeren over dit proces en uw wens hen te
consulteren;
10. De commissaris en portefeuillehouder te machtigen om, indien
het overleg met de burgemeesters uit de regio Gooi en
Vechtstreek op 25 april 2013 daartoe aanleiding geeft, het
proces beschreven in de besluitpunten 2. t/m 7. op
ondergeschikte punten aan te passen en de brieven als bedoeld
onder 8., dienovereenkomstig te wijzigen;
11. In verband met de bespreking van het proces met de
burgemeesters uit de regio Gooi en Vechtstreek op 25 april
2013, op grond van artikel 55, lid 1 Provinciewet, in samenhang
met artikel 10, lid 2 sub f Wet openbaarheid van bestuur, ten
aanzien van de besluitpunten 1. t/m 10. geheimhouding op te
leggen tot 26 april 2013;
12. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen
redactionele wijzigingen aan te brengen in het voorstel.
15.
SADC N.V., voordracht lid
Raad van Commissarissen

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Schiphol Area
Development Company N.V. (SADC) een bindende voordracht
voor de vacature van commissaris B op te maken, welke
voordracht bestaat uit twee personen.
2. Inliggende brief naar SADC te versturen teneinde een bindende
voordracht voor een commissaris B te doen.
3. De portefeuillehouder economische zaken te machtigen
redactionele wijzigingen aan te brengen in de brief.
4. Op grond van artikel 55 lid 1 Provinciewet in samenhang met de
belangen genoemd in artikel 10, lid 2, sub e en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, inhoudende het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het belang dat
geadresseerde als eerste kennis kan nemen van deze
informatie, geheimhouding op te leggen op het besluit 1 t/m 3
en op te heffen nadat commissaris B is benoemd.
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16.
Aandeelhoudersvergadering N.V. Nuon Energy d.d.
13 mei 2013

17.
Uitwerking bestuursakkoord
Wind op Land

18.
Aandeelhoudersvergadering
Schiphol Area Development
Company N.V. d.d. 17 mei
2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in N.V. Nuon Energy in te stemmen met de
volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 13 mei 2013:
a. Vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. Vaststelling van het dividend 2012;
c. Benoeming van Ernst & Young tot externe accountant;
d. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur;
e. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van
Commissarissen;
f. Herbenoeming van mevrouw L. Boeren tot lid van de Raad van
Commissarissen;
g. Herbenoeming van de heer T. Hatakka tot lid van de Raad
van Commissarissen;
2. Niet in te stemmen met de volgende voorstellen:
a. Herbenoeming van de heer P. Bouw tot lid van de Raad van
Commissarissen;
b. Herbenoeming van de heer D. Haank tot lid van de Raad van
Commissarissen;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b, e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en 2 en op te heffen per
14 mei 2013. De financiële belangen van de provincie, de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alsmede het
belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte
periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
4. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering;
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie Uitwerking
afspraken bestuursakkoord Wind op land en een standpunt in
te nemen ten aanzien van de daarin geschetste scenario’s.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2 sub
g van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden, geheimhouding op te
leggen op het onder 1 genoemde besluit alsmede dit besluit en
bijlage 1 bij deze nota tot het moment waarop bestuurlijk
overleg over dit onderwerp met ministers van Economische
zaken en Infrastructuur en Milieu heeft plaatsgevonden.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V.
in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen op de
agenda voor de aandeelhoudersvergadering d.d. 17 mei 2013:
a. Vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. Toevoeging van het resultaat 2012 aan de algemene reserve;
c. Verlening van decharge aan de directie;
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d. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen;
e. Benoeming van de heer Van der Sleen tot lid van de Raad van
Commissarissen;
f. Wijziging van de statuten;
g. Vaststelling van het Strategisch Meerjarenplan 2013-2022;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b, e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en op te heffen per 18 mei
2013. De financiële belangen van de provincie, de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer alsmede het belang, dat de
geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.
3. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering.
19.
Bestuurlijke reactie op
onderzoek van de
Randstedelijke Rekenkamer
naar de “Nazorg bij
restverontreiniging na
bodemsanering provincie
Noord-Holland”

20.
Algemene vergadering van
aandeelhouders N.V.
Afvalzorg Holding d.d.
31 mei 2013

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage van de Randstedelijke
Rekenkamer “Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering
– provincie Noord-Holland”,
2. De bestuurlijke reactie – zoals in de brief beschreven – vast te
stellen,
3. De Randstedelijke Rekenkamer met deze brief over de
bestuurlijke reactie te informeren en
4. Op grond van artikel 55, eerste lid van de Provinciewet en
artikel 10, tweede lid, onderdeel f, van de Wet openbaarheid
van bestuur (het belang dat de geadresseerde erbij heeft als
eerste kennis te kunnen nemen van de informatie)
geheimhouding op te leggen op de besluiten 1, 2 en 3, het
rapport van de Randstedelijke Rekenkamer en de reactie van GS
daarop tot en met 29 mei 2013.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding
(Afvalzorg) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 31 mei
2013:
a. vaststellen van de jaarrekening 2012;
b. vaststellen voorgestelde winstbestemming 2012;
c. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
d. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2012.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. de ontwikkeling van relevante dossiers;
b. de situatie omtrent de voortgang van vergunningen.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 1 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
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belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Milieu te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
21.
Aandeelhoudersvergadering
Zeestad Beheer B.V. en
vergadering van vennoten
Zeestad C.V. d.d.
27 mei 2013

22.
Algemene vergadering van
aandeelhouders
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. d.d.
30 mei 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de
volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 27 mei 2013:
a. Goedkeuring van de exploitatie Zeestad met peildatum
1 januari 2013 met een overschot van € 61.823 netto
contant per 1 januari 2013;
b. Vaststelling van de jaarrekening 2012;
c. Verlening van decharge aan de directeur van de
vennootschap;
d. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen de halfjaarrapportage van Zeestad vast te
stellen;
e. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen voor besteding van maximaal € 1.795.000
voor de herinrichting van de Openbare Ruimte
Beatrixstraat en tot uitvoering over te gaan;
2. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de
definitieve versie van de realisatieovereenkomst tussen Zeestad
en Woningstichting Den Helder;
3. Als vennoot in Zeestad C.V. in te stemmen met de volgende
geagendeerde voorstellen:
a. Vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. Verlening van decharge aan de beherend vennoot;
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op
te leggen op de besluiten onder 1en 2 en deze op te heffen per
28 mei 2013. De financiële belangen van de provincie alsmede
het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte
periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
5. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering;
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de voorstellen
zoals opgenomen in de agenda van de
aandeelhoudersvergadering d.d. 30 mei 2013:
a. vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2012.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. afbouw van de vastgoed- en participatieactiviteiten;
b. meerjarenperspectief ONHN.
3. Als opdrachtgever in te stemmen met de verantwoording van de
Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) over 2012,
door:
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a.

Goedkeuring te geven aan de wijze waarop de
uitvoering van de DAEB heeft plaatsgevonden, en aan de
wijze waarop daarover verantwoording is afgelegd;
b. De compensatie voor de DAEB 2012 vast te stellen op
€ 2.648.984--.
4. Aan de directie ONHN te verzoeken om te bevorderen dat in
2014 e.v. de jaarrekening, inclusief het oordeel van de
accountant, zo tijdig gereed is (eind maart) dat deze door de
accountants van de provincie en de overige aandeelhouders kan
worden betrokken bij de beoordeling van hun jaarrekeningen.
5. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 31 mei 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
6. De portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
23.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het
Noordzeekanaalgebied N.V.
(RON) d.d. 31 mei 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 31 mei
2013:
a. het verlenen van toestemming aan de directie van RON
om de huidige geldleningsovereenkomst met de
gemeente Zaanstad, welke eindigt op 1 augustus 2013,
te verlengen tot 1 augustus 2016;
b. vaststelling van de jaarrekening 2012;
c. toevoeging van winst aan de overige reserves;
d. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
e. het verlenen van toestemming aan de directie van RON
om de aan RON Nieuw Bruynzeel B.V. verstrekte lening
om te zetten in aandelenkapitaal;
f. het verlenen van mandaat aan de directie van RON om
in de AvA van RON Nieuw Bruynzeel B.V. in te stemmen
met de aangepaste grondexploitatie van RON Nieuw
Bruynzeel B.V.;
g. het verlenen van mandaat aan de directie van RON om
in de hoedanigheid van bestuurder van RON Nieuw
Bruynzeel B.V. de leningsovereenkomst met BNG Bank
te wijzigen.
h. het verlenen van mandaat aan de directie van RON om
in de hoedanigheid van bestuurder van RON Westzaan
B.V de schuld van RON Westzaan B.V. aan BWN C.V. te
voldoen.
2. Aan de directie van de RON te verzoeken om te bevorderen dat
in 2014 e.v. de jaarrekening, inclusief het oordeel van de
accountant, zo tijdig gereed is (eind maart) dat deze door de
accountant van de provincie en de overige aandeelhouders kan
worden betrokken bij de beoordeling van hun jaarrekeningen.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
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samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 1 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
24.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Life
Sciences Fund Amsterdam
B.V. d.d. 17 juni 2013

25.
Overeenkomst Nauerna

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Life Sciences Fund
Amsterdam B.V. (LSFA) in te stemmen met de voorstellen zoals
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering
d.d. 17 juni 2013:
a. vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2012;
d. het verlengen van de investeringstermijn van het fonds
met een jaar;
e. het vaststellen van de remuneratie van de leden van de
raad van commissarissen op € 7.500.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 18 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
3. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen de
provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
Het college besluit:
1. de Overeenkomst Nauerna d.d. 30 mei 2013 aan te gaan;
2. de Portefeuillehouder Milieu te machtigen de overeenkomst te
ondertekenen;
3. De Portefeuillehouder Milieu te machtigen om tekstuele
wijzigingen, die niet de inhoud of de juridische status van de
overeenkomst aantasten, door te voeren;
4. op grond van artikel 55 van de Provinciewet in samenhang met
de financiële belangen van betrokken bestuursorganen
genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit
besluit en de overeenkomst, tot de overeenkomst is getekend.
5. PS door middel van een brief op de hoogte te stellen van dit
besluit.
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26.
Aandeelhoudersvergadering
Recreatie Noord-Holland
N.V. d.d. 28 juni 2013

27.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. PWN
Waterleidingbedrijf NoordHolland d.d. 27 juni 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Recreatie Noord-Holland
N.V. (RNH) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 28 juni
2013:
a. vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2012.
2. Kennis te nemen van procedure omtrent de werving van een
nieuwe commissaris.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 29 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Recreatie te machtigen – met het recht
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
Het college besluit:
1. Noord-Holland (PWN) in te stemmen met de voorstellen zoals
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering
d.d. 27 juni 2013:
a. vaststellen van de jaarrekening 2012;
b. het dividendvoorstel;
c. verlenen van decharge aan de directeur over het
gevoerde beleid in 2012;
d. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2012;
e. het benoemen van de heer H.J. Machielsen tot
commissaris bij PWN per 1 juli 2013.
2. Kennis te nemen van:
a. de opdrachtverstrekking tot controle van de
jaarrekening van PWN en haar dochterondernemingen
aan een nieuwe accountant;
b. de uitgangspunten voor de kaderstelling 2014.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 28 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Water te machtigen – met recht van
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
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28.
Gunningsbeslissing ‘K11
Baggerwerken Broeker-,
Trek- en Purmerringvaart’

29.
Reactie op conceptrapport
“Grip op het Groene Hart”
van de Randstedelijke
Rekenkamer

30.
Distriport

31.
Concept ruimtelijk kader
Crailo

Het college besluit:
1. Te kiezen voor optie I en de inschrijvers van de aanbesteding
‘K11 Baggerwerken Broeker-, Trek- en Purmerringvaart’
schriftelijk mee te delen dat de provincie voornemens is de
overheidsopdracht te gunnen aan Van den Biggelaar Grond- en
waterbouw BV en de directeur Beheer en Uitvoering te
machtigen de gunnings- en afwijzingsbrieven op te laten stellen
en ondertekenen.
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
onderdeel f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op besluit onder 1 tot het moment
waarop de afwijzingsbrief aan de inschrijvers is verstuurd.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de concept Bestuurlijke nota 'Grip op het
Groene Hart' van de Randstedelijke Rekenkamer d.d. juni 2013;
2. In te stemmen met de concept bestuurlijke reactie van de
Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, namens de GS-en
van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;
3. De gedeputeerde Landelijk Gebied te machtigen – met recht van
substitutie - om de concept bestuurlijke reactie te wijzigen naar
aanleiding van bespreking in de drie GS-en;
4. De voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene
Hart (dhr. mr. J.F. (Han) Weber, gedeputeerde Zuid-Holland) te
machtigen om de brief, mede namens het college van
gedeputeerde staten van Noord-Holland te ondertekenen;
5. Op grond van artikel 55 eerste lid Provinciewet, in samenhang
met het belang genoemd in artikel 10 tweede lid onderdeel g
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken tot het
moment waarop het definitieve rapport ‘Grip op het Groene
Hart’ tot stand is gekomen.
Het college besluit:
1. Hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de
rechtbank Noord-Holland van 29 mei 2013 indien Distriport
daartegen in hoger beroep gaat.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur, lid 2, onder g.
geheimhouding op te leggen op dit besluit tot 30 augustus
2013.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verslag van de expertmeeting met
marktpartijen.
2. Het concept ruimtelijk kader, zoals beschreven en verbeeld in
de bijlage 2 “Concept ruimtelijk Kader Crailo, ontwerpend
onderzoek augustus 2013” Crailo vast te stellen ten behoeve
van consultatie van de gemeenten, gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
• Optimaal gebruik maken van de bestaande
gebiedskwaliteiten (groen, bereikbaarheid, beslotenheid),
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deze waar mogelijk te versterken en als basis te nemen voor
de identiteit van het gebied;
• De bestaande en potentiele groenstructuur benutten voor
een hoogwaardige inrichting van functies in het gebied en
het versterken van de relatie met het omliggende groen;
• Het ensemble van de Palmkazerne benutten voor de
identiteit van het gebied;
• Flexibiliteit behouden in het organische
vastgoedprogramma binnen het groene casco om optimaal
te kunnen inspelen op marktontwikkeling inclusief
uitwisselbaarheid tussen wonen en werken.
3. Op basis hiervan vast te stellen dat er nabij het knooppunt
A1/AZC ruimte is voor 7 ha bruto hoogwaardige bedrijvigheid,
inclusief bijzondere voorzieningen, plus 2,5 ha op het zuidelijk
deel van het AZC-terrein voor specifieke bedrijfsfuncties
passend bij de natuur.
4. Vast te stellen dat andere functies dan primaire woonfuncties
ook binnen de voorziene ruimte voor bedrijvigheid (7 ha + 2,5
ha) moeten worden ingepast.
5. De reactie van de gemeenten en GNR, alsmede de uitkomsten
van het onderzoek naar de concrete vraag naar bedrijvigheid
door i-Locator, te betrekken bij de vaststelling van het
definitieve ruimtelijke kader.
6. Nieuwe initiatieven te toetsen aan de volgende criteria:
• Draagt het bij aan het behalen van een zo optimaal mogelijk
exploitatieresultaat?
• Past het initiatief in het planconcept en/of versterkt het de
ontwikkeling van de andere ontwikkelvelden cq. de
positionering van het gebied?
7. Opdracht te geven de vervolgstappen voor te bereiden ten
behoeve van besluitvorming in GS uiterlijk begin 2014 over het
definitieve ruimtelijk kader een business case, inclusief een
second opinion, en een risico-analyse (met
beheersmaatregelen), een overzicht van de BTW-componenten
en van de investeringsmomenten en terugverdienmomenten,
ten behoeve van een integrale afweging in het kader van de wet
Hof.
8. In te stemmen met de brief aan de gemeentebesturen van
Bussum, Hilversum en Laren en Goois Natuurreservaat (GNR)
waarin zij om een reactie worden gevraagd en de
portefeuillehouder te machtigen deze brief pas te verzenden na
het bestuurlijk overleg met de gemeenten op 13 september a.s.
9. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub g, geheimhouding op te leggen op de bijlagen 4a en 4b
totdat de onderhandelingen over de gronden zijn afgerond,
omdat openbaarmaking van deze gegevens de
onderhandelingspositie van de provincie bij de verkoop van de
desbetreffende gronden zou kunnen schaden.
10. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op
te leggen op dit besluit tot het bestuurlijk overleg op 13
september, waarin de gemeenten geïnformeerd worden over de
besluiten door de portefeuillehouder.
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32.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. Nuon Energy, de dato
13 september 2013

33.
Aandeelhoudersbesluit/
aandeelhoudersvergadering
Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie
Noord-Holland B.V. (ODENH)

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in N.V. Nuon Energy in te stemmen met het
volgende voorstel zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 13 september 2013:
benoeming van mevrouw L. Griffith tot lid van de Raad van
Commissarissen;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b, e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op het besluit onder 1 en op te heffen per 14
september 2013. De financiële belangen van de provincie, de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alsmede het
belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte
periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder, met recht van substitutie, te machtigen
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)
bijgaand aandeelhoudersbesluit te ondertekenen inzake:
• de verlenging van het contract met K plus V
organisatieadvies B.V. en de aanstelling van de heer B.
Blokhuis, partner van KplusV organisatieadvies B.V., als
statutair interim-directeur van ODENH met 2 maal 3
maanden tot 1 april 2014;
• de aanwijzing van de heer J.H.M. Bond conform artikel
2:256 Burgerlijk Wetboek als bevoegd persoon om namens
ODENH de brief te ondertekenen waarin voornoemde
verlenging van het contract met KplusV organisatieadvies
B.V. en de aanstelling van de heer B. Blokhuis is
opgenomen;
• de vaststelling van de gewijzigde begroting 2013.
Deze onderwerpen worden nader worden besproken in de
aandeelhoudersvergadering van 3 oktober 2013.
2. De portefeuillehouder duurzame energie, met het recht van
substitutie, te machtigen om redactionele wijzigingen aan te
brengen in het aandeelhoudersbesluit en de brief.
3. De portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen - met
recht van substitutie - de provincie te vertegenwoordigen
tijdens de aandeelhoudersvergadering van 3 oktober 2013;
4. Op grond van artikel 55 lid 1 Provinciewet in samenhang met de
belangen genoemd in artikel 10, lid, sub e en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, inhoudende het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het belang dat
de geadresseerde als eerste kennis kan nemen van deze
informatie geheimhouding op te leggen op het besluit 1 t/m 3
en op te heffen nadat de heer Blokhuis is benoemd.
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34.
Aandeelhoudersvergadering
PolanenPark B.V. d.d.
25 september 2013

35.
Voordracht voorzitter Raad
van Commissarissen
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland-Noord

36.
Algemene vergadering van
aandeelhouders
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. d.d. 31
oktober 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met het
voorstel zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 25 september 2013:
• Vaststelling van de grondexploitatie per 1 juli 2013;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op het besluit onder 1 en op te heffen per 26
september 2013. De financiële belangen van de provincie
alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste
kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze
korte periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) een bindende voordracht
voor de vacature van commissaris A op te maken met als
kandidaat de heer drs. J. van der Starre RA.
2. Inliggende brief aan ONHN te versturen om voornoemde
voordracht mede te delen.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f,
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit tot 31 oktober 2013. Het belang dat de
kandidaat erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van
zijn benoeming dient voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de voorstellen
zoals opgenomen in de agenda van de
aandeelhoudersvergadering d.d. 31 oktober 2013
a. vaststelling van het stakeholder
tevredenheidsonderzoek 2013 ONHN;
b. goedkeuring van het concept Jaarplan ONHN 2014;
c. Ernst &Young Accountants te benoemen tot de nieuwe
accountant van ONHN voor een periode van 3 jaar;
d. de heer drs. J. van der Starre te benoemen als nieuwe
president-commissaris van ONHN per 31 oktober 2013.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. de stand van zaken omtrent de herverdeling van de
aandelen in het kapitaal van ONHN;
b. de ingekomen brief van de gemeente Heerhugowaard;
c. de voortgangsrapportage van het Jaarplan ONHN 2013;
d. de stand van zaken omtrent de afbouw van de
vastgoed- en participatieactiviteiten.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
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op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 1 november 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
37.
Verkoop Zijlweg 245 te
Haarlem

38.
Afspraken ter voorbereiding
op de Uitvoeringsovereenkomst ‘Afronding
rafels EHS Texel’

Het college besluit:
1. het bod van € 2.900.000,- van het bedrijf BrenOG B.V. te
accepteren en daarmee het voormalige bedrijfspand aan de
Zijlweg 245 te Haarlem te verkopen onder de voorwaarden
genoemd in de inliggende koopovereenkomst, onder het
voorbehoud van een positieve uitslag van het
antecedentenonderzoek c.q. Bibob-onderzoek.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b,
van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de
bescherming van de economische en financiële belangen van de
provincie, geheimhouding op te leggen op dit besluit en
onderliggende stukken totdat de overeenkomst is gesloten.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de hiernavolgende afspraak met de
Vereniging Natuurmonumenten over de realisatie van het EHSproject Waal en Burg, vooruitlopend op het aangaan van een
uitvoeringsovereenkomst ‘Afronding Rafels EHS Texel’:
a. De provincie verleent het eerste recht op koop van de
resterende natuurgronden (volgens onafhankelijk
getaxeerde waarde die pas plaatsvindt nadat de
bestemming is gewijzigd van landbouw naar natuur en
de gronden dienovereenkomstig zijn ingericht) aan de
Vereniging Natuurmonumenten, als tegenprestatie voor
de verkoop door de Vereniging Natuurmonumenten van
18,5 ha agrarische grond voor de bedrijfsverplaatsing
van de heer A. Kuip vanuit Waal en Burg;
b. De provincie is bereid om de voormalige boerderij ‘de
Voorzorg’ aan de Vereniging Natuurmonumenten te
verkopen na bestemmingswijziging, en op basis van een
marktconforme taxatie en een door de Vereniging
Natuurmonumenten in te dienen exploitatieplan om
deze in te richten en te gebruiken als beheerboerderij
annex bezoekerscentrum Waal en Burg;
2. de Portefeuillehouder Natuur en Landelijk Gebied te machtigen
om deze afspraken in te brengen tijdens het Bestuurlijk Overleg
op 31 oktober aanstaande, als inzet voor de op te stellen
uitvoeringsovereenkomst, en om met de Vereniging
Natuurmonumenten de afspraken concreter te maken voor wat
betreft de te volgen procedure.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b,
van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de financiële
belangen van de provincie, geheimhouding op te leggen op dit
besluit en de onderliggende stukken en op te heffen bij de
ondertekening van de overeenkomst op 20 december 2013.
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39.
Bestuursovereenkomst RijkRegioprogramma
Amsterdam Almere
Markermeer (RRAAM)

40.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. PWN
Waterleidingbedrijf NoordHolland d.d. 27 november
2013

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de eindconcept rijkstructuurvisie RRAAM
en de concept bestuursovereenkomst RRAAM.
2. De volgende inzet vast te stellen ten aanzien van de drie
discussiepunten uit de concept bestuursovereenkomst die
betrekking hebben op de Provincie Noord-Holland:
a. Het voorkeursalternatief van Provincie Noord-Holland
voor de bereikbaarheid van Almere - zijnde de
verbetering van de bestaande verbindingen, en dat,
indien er toch een IJmeerverbinding nodig is, deze
ondergronds wordt - wordt op een goede wijze en plek
in de overeenkomst beschreven;
b. De overeenkomst noemt Provincie Noord-Holland als
trekkende partij voor de woningbouwmonitor, al dan
niet in combinatie met een andere partij;
c. De Provincie Noord-Holland is voorstander van het
opnemen van een boeteclausule in geval van eenzijdige
opzegging of niet–naleving van de overeenkomst.
3. In te stemmen met het aangaan van de bestuursovereenkomst
RRAAM indien minimaal aan de voorwaarden is voldaan zoals
beschreven onder 2a en 2b.
4. De portefeuillehouder Verkeer & Vervoer te machtigen de
definitieve bestuursovereenkomst namens Provincie NoordHolland te ondertekenen tijdens het bestuurlijk overleg over
deze overeenkomst op 13 november 2013 mits aan
bovenstaande voorwaarden is voldaan.
5. De portefeuillehouder Verkeer & Vervoer te machtigen om PS na
13 november te informeren.
6. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub g,
van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden, geheimhouding op te
leggen op het besluit met kenmerk 263829/263831 en de
daarbij behorende onderliggende stukken tot en met 13
november 2013.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in te stemmen met
de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de
aandeelhoudersvergadering d.d. 27 november 2013:
a. het indexeren van het drinkwatertarief voor het jaar
2014 met 2%, zoals neergelegd in het door de raad
van commissarissen van PWN vastgestelde
Beleidsplan 2014;
b. het goedkeuren van een proefperiode van één jaar
ingaande per 1 juli 2014 om te toetsen of de raad
van commissarissen ook kan functioneren met 5
leden in plaats van 6.
2. Kennis te nemen van:
a. het Beleidsplan 2014;
b. het gewijzigde valutaprotocol behorende bij het
treasurystatuut;
c. het risicomodel en de criteria voor financiering van
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PWN-Technologies B.V.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de
onderliggende stukken en op te heffen per 28 november
2013.
4. De portefeuillehouder Water te machtigen – met recht van
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
41.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. Nuon Energy d.d. 27
november 2013

42.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) d.d. 29
november 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in N.V. Nuon Energy in te stemmen met het
volgende voorstel zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 27 november 2013:
Wijziging van de Statuten van de vennootschap;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op het besluit onder 1 en op te heffen per 28
november 2013. De financiële belangen van de provincie
alsmede het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste
kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze
korte periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder, met recht van substitutie, te machtigen
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 29
november 2013:
het aanwijzen van Deloitte als accountant voor de controle van de
jaarstukken 2013 en het voorstel om een niet geconsolideerde
jaarrekening Ron en RON Nieuw Bruynzeel B.V. 2013 ter vaststelling
te ontvangen;
vaststelling van de begroting 2014;
kennis te nemen van de brief van de directie van
Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan B.V. en het verlenen
van mandaat aan de directie van RON om in de hoedanigheid van
bestuurder van RON Westzaan B.V. in te stemmen met de
agendapunten van de aandeelhoudersvergadering van
Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan B.V;
het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de directie van
RON tot het verlengen van een bestaande
detacheringsovereenkomst alsmede het aanwijzen van een persoon
om namens de RON een aanvullende detacheringsovereenkomst te
ondertekenen.
2. Kennis te nemen van:
a. het ondernemingsplan RON en de bijbehorende
businesscase; en
b. het bespreekpunt inzake de continuïteit en de
invulling van de werkzaamheden van de directie
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RON.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 30 november 2013.
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
43.
Aandeelhoudersvergadering
Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie
Noord-Holland (ODENH) dd.
18 december 2013

44.
Aandeelhoudersvergadering
Schiphol Area Development
Company N.V. d.d. 9
december 2013

45.
Algemene vergadering van
aandeelhouders N.V.
Afvalzorg Holding d.d. 20
december 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) in te
stemmen met het voorstel zoals opgenomen in de agenda van
de aandeelhoudersvergadering d.d. 18 december 2013:
- Goedkeuring van de begroting 2014.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en op te heffen per 19 december
2013.
3. De portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen – met
recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens
de aandeelhoudersvergadering.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V.
in te stemmen met het voorstel zoals opgenomen op de agenda
voor de aandeelhoudersvergadering d.d. 9 december 2013:
•
Vaststelling van het Bedrijfsplan 2014-2018;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op het besluit onder 1 en op te heffen per 10
december 2013. De financiële belangen van de provincie
alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste
kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze
korte periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding
(Afvalzorg) inzake de voorstellen zoals opgenomen in de
agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 20 december
2013 als volgt te handelen:
a. aan te geven dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te
maken van haar recht van aanbeveling voor de vacature van
mevrouw Rookmaker;
b. in te stemmen met de honorering 2014 van de raad van
commissarissen en aan te geven vast te houden aan het
vigerende beloningsbeleid voor de raad van commissarissen
zoals vastgesteld in 2010;
c. het rooster van aftreden van de raad van commissarissen te
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bespreken en aan te geven dat de zetel van de heer
Rijpkema vacant moet komen per mei 2014 en derhalve aan
te geven niet akkoord te zijn met het huidige rooster van
aftreden;
d. niet in te stemmen met het voorgestelde bezoldigingsbeleid
voor de bestuurder en de raad van commissarissen te
verzoeken te komen met een voorstel voor een
bezoldigingsbeleid voor de huidige bestuurder van
Afvalzorg alsmede een bezoldigingsbeleid voor de in de
toekomst te benoemen bestuurders bij Afvalzorg waarbij de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semi-publieke sector in acht wordt genomen.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. evaluatie van het profiel van de raad van commissarissen;
b. het bedrijfsplan/begroting 2014 en de cijfers tot en met het
derde kwartaal 2013 (rvc rapportage);
c. de voortgang omtrent de uitbreiding van Nauerna;
d. de ontwikkeling van relevante dossiers.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en op te heffen per 21 december
2013.
4. De portefeuillehouder Milieu te machtigen – met recht van
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
46.
Aandeelhoudersvergadering
Zeestad Beheer B.V. d.d. 11
december 2013

47.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) d.d. 20
december 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met
het volgende voorstel, zoals opgenomen op de agenda voor de
algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 11 december
2013:
• De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen de aannemingsovereenkomst inzake de realisatie
van de schouwburg te ondertekenen;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op het
besluit onder 1 en op te heffen per 17 december 2013. De
financiële belangen van de provincie alsmede het belang dat de
geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 20
december 2013:
a. de directie van RON mandaat te verlenen om in de
hoedanigheid van bestuurder van RON Deelnemingen II B.V.
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een koopovereenkomst af te sluiten conform “de
uitgangspuntennotitie”;
b. de directie van RON mandaat te verlenen om in de
hoedanigheid van bestuurder van RON Achtersluispolder I
B.V.:
I. de “Overeenkomst tot eerste recht van koop” te
tekenen;
II. het verkoopproces af te ronden conform de
financiële doorrekening;
c. de directie van RON goedkeuring te verlenen aan het besluit
tot het ontbinden van een arbeidsovereenkomst en het
aangaan van een overeenkomst van opdracht alsmede het
aanwijzen van een persoon om namens de RON
voornoemde stukken te tekenen.
2. Als aandeelhouder in het kapitaal van RON in te stemmen met
het addendum op de aandeelhoudersovereenkomst RON.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en op te heffen per 21 december
2013.
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen met recht van
substitutie de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering dan wel inzake voornoemde
agendapunten een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te
ondertekenen alsmede het addendum behorende bij de
aandeelhoudersovereenkomst te tekenen.
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Onderwerp
1.
Beantwoording statenvragen
nr. 1 van de heren J.M.
Bruggeman en D.C.J.M.
Wellink (SP) inzake de
ontwikkeling van het KNSFterrein te Muiden
2.
Statenvragen105-2013 van
mw. C. Stevens en dhr M.
Schraal (CDA) inzake beheer
en toegankelijkheid van
Forteiland Pampus
3.
Wijziging UVR
Cofinancieringsregeling
Waddenfonds

4.
Reactie consultatie
Deltaprogramma

5.
Kwartaalrapportage "Een
Nieuw Huis" 4e kwartaal
2013

6.
Opgeheven
geheimhoudingen 2013 en
werkwijze t.a.v. actieve
openbaarmaking per 2014

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

Het college besluit:
1. De uitvoeringsregeling "subsidie cofinanciering Waddenfonds NoordHolland 2012” te verlengen tot 31 december 2014.
2. De nog niet bestede middelen uit de reserve Cofinanciering
Waddenfonds (€ 1.250.613) te bestemmen voor het subsidieplafond
2014.
3. Het subsidieplafond van in totaal € 2.000.613 voor 2014 voor deze
uitvoeringsregeling vast te stellen; waarvan € 1.250.613 onder
voorbehoud van de vaststelling van de eerste begrotingswijziging
2014 door PS.
4. Deze regeling in het Provinciaal Blad van Noord-Holland te publiceren;
5. PS per brief te informeren over de wijziging van deze
uitvoeringsregeling.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het Deltaprogramma;
2. Daarop te reageren via een brief aan de Deltacommissaris;
3. PS hierover per brief te informeren.

Het college besluit:
1. De kwartaalrapportage "Een Nieuw Huis" 4e kwartaal 2013 vast te
stellen;
2. De kwartaalrapportage toe te zenden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. de besluiten uit 2013 waarvan de geheimhouding is komen te
vervallen omdat de datum van de geheimhoudingstermijn inmiddels
is verstreken of omdat de gebeurtenis die aanleiding was om het
besluit geheim te houden is achterhaald, alsnog actief openbaar te
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Besluit
maken d.m.v. publicatie van bijgevoegd overzicht bij de openbare
besluitenlijst van heden;
2. Naar één besluit nog nader onderzoek te laten verrichten door de
provinciesecretaris;
3. in te stemmen met de werkwijze waarbij de besluiten waarvan de
geheimhouding komt te vervallen z.s.m. in een appendix bij de
agenda worden gevoegd zodat GS een besluit kunnen nemen over al
dan niet actief openbaar maken via een bijlage bij de openbare
besluitenlijst.

7.
Voortgangsrapportage
Uitvoeringsprogramma Visie
OV 2020
8.
Uitvoeringsregeling subsidie
Technologische Milieu
Innovatie (TMI) NoordHolland

9.
Stand van zaken Pallas

10.
Internet detailhandel

Het college besluit:
1. De brief over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Visie OV
2020 vast te stellen en naar Provinciale Staten te versturen.

Het college besluit:
1. Uitvoeringsregeling subsidie Technologische Milieu Innovatie NoordHolland 2014 vast te stellen;
2. Het besluit Mandaat en machtiging Uitvoeringsregeling subsidie
Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 vast te stellen;
3. Over de uitvoering een dienstverleningsovereenkomst met Flevoland
aan te gaan;
4. Conform artikel 3, artikel 10 en artikel 11 van de uitvoeringsregeling
het aanvraagformulier, voortgangsrapportageformulier en
vaststellingsformulier vast te stellen;
5. De uitvoeringsregeling, het aanvraagformulier, het
voortgangsrapportageformulier, het vaststellingsformulier en het
mandaatbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
6. Provinciale Staten met een brief te informeren;
7. Een brief te verzenden naar Gedeputeerde Staten van
Flevoland.
8. De portefeuillehouder te machtigen om – gehoord de vergadering –
wijzigingen in de brief aan PS aan te brengen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het
project Pallas zoals verwoord in de toelichting en de brief aan
provinciale staten;
2. Een brief aan provinciale staten te sturen.
3. De portefeuillehouder te machtigen om – gehoord de vergadering –
wijzigingen in de brief aan PS aan te brengen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgevoegd rapport “Van Winkel tot Afhaalpunt,
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Internetverkoop en ruimtelijk detailhandelsbeleid” en de factsheets
over Internetdetailhandel.
2. Pas een besluit te nemen over de conclusies en aanbevelingen bij het
voorstel over de actualisatie van het detailhandelsbeleid in het
voorjaar.
3. Het rapport ter kennisname aan PS te sturen.
4. De portefeuillehouder te machtigen om – gehoord de vergadering –
wijzigingen in de brief aan PS aan te brengen

11.
Beantwoording statenvragen
106 van mevrouw N.D.K.
Eelman (CDA) inzake
woningbouwproject Uitdam

Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

12.
Inventarisatielijsten over het Het college besluit:
toepassen van de
1. De inventarisatielijsten voor de periode september tot en met
december 2013 over de toepassing van de afwijkingsregels en de
afwijkingsregels en
ingediende zienswijzen / gegeven reactieve aanwijzingen vast te
ingediende zienswijzen /
stellen en met begeleidende brief ter informatie aan te bieden aan
gegeven reactieve
Provinciale Staten.
aanwijzingen over de periode
september t/m december
2013

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B. Burger-Adema
J. Duin
R. Fillet
L. van Hees
F. Nederstigt
T. Kolster

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023)
(023)
(023)
(023)
(023)
(023)

514
514
514
514
514
514

46
40
44
38
36
33

over de nummers:
7
8
5, 6
1, 11, 12
9, 10
2, 3, 4

39
99
09
43
41
07

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk.
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1.
Aandeelhoudersbesluiten
Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie
Noord-Holland NV januari
2013

2.
Spelregels preallocatie
RUD’s

3.
Sociaal Statuut PNH

Besluit
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie
Provincie Noord-Holland N.V. (ODENH) buiten de
aandeelhoudersvergadering te besluiten tot de volgende punten:
a) Dechargeverlening aan de leden van de Raad van
Commissarissen voor het gevoerde toezicht op het bestuur
in 2011;
b) Dechargeverlening aan de directie voor het gevoerde
bestuur in 2011;
c) Benoeming van Van Ooijen accountants tot externe
accountant van de vennootschap met ingang van het
boekjaar 2012.
2. De portefeuillehouder te machtigen het betreffende
aandeelhoudersbesluit te tekenen;
3. Op 16 januari 2013 in gesprek te gaan met de leden van de Raad
van Commissarissen over het voornemen om de Raad van
Commissarissen op te heffen;
4. geheimhouding op besluitpunt 3. te leggen tot 1 maart 2013 in
verband met het recht van betrokkenen om als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie (art. 10, lid 2, letter f WOB).

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde spelregels preallocatie RUDvorming.
2. De portefeuillehouder P&O te machtigen om de spelregels na
formele overeenstemming in het GO (9 januari 2013), namens
het College van GS vast te stellen.
3. Op grond van art. 10 lid 2 sub b WOB wordt voorgesteld om het
besluit als geheim te behandelen: de spelregels zijn nog
onderwerp van overleg met de vakbonden in het GO.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het
onderhandelingsresultaat dat in het ambtelijk overleg
Georganiseerd Overleg (GO) m.b.t. het Sociaal Statuut PNH is
behaald;
2. In te stemmen met bijgaand concept Sociaal Statuut PNH;de
definitieve versie zal na overeenstemming in het GO later aan
GS worden voorgelegd.
3. In te stemmen met de onderhandelingsinzet t.b.v. de
resterende onderwerpen in het overleg met de vakbonden over
het Sociaal Statuut, zoals beschreven in bijlage 2;
4. De portefeuillehouder P&O mandaat te verlenen m.b.t.
genoemde onderhandelingsinzet in het overleg met de
vakorganisaties in het GO van 9 januari 2013;
5. op grond van art. 10 lid 2 sub b WOB wordt voorgesteld om dit
besluit als geheim te behandelen: onderhandelingsinzet dient
eerst met de vakbonden in het GO te worden besproken.
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4.
Verkoop Zijlweg 245 te
Haarlem

5.
OV SAAL en de
besluitvorming over de MLT

Het college besluit:
1. Om de ondergrens voor de verkoop van de Zijlweg 245, te
Haarlem, waarvoor de onderhandelingen gedaan worden door
DTZ Zadelhoff, vast te stellen op € 3.365.000,-.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit
besluit en onderliggende stukken, tot het moment dat de
verkoop is verwezenlijkt.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde informatie over OV SAAL.
2. Akkoord te gaan met de ingezette lijn van de provincie
betreffende de OV SAAL besluitvorming voor de middellange
termijn (MLT):
Inzet van de provincie is een voor de reiziger zo goed mogelijk
x dat alternerend rijdt, waardoor 'breed-Amsterdam' (zowel CS
als Schiphol) goed bereikbaar blijft vanuit alle landsdelen;
x dat op de korte termijn een goed 4/4-systeem mogelijk
maakt en op termijn de ambitie tot een 6/6-systeem hoog
houdt;
x waarbinnen goederenvervoerders zowel de Flevolijn als de
Gooilijn kunnen gebruiken bij vervoer richting Groningen;
x en waarbij het mogelijk is de Vechtbrug tijdens het
zomerseizoen te openen voor (recreatie)schepen.
Wanneer gekozen wordt voor een variant waarbij de meeste
infrastructurele maatregelen rondom Weesp plaatsvinden, dan zal
ook ingezet worden op zo goed mogelijke inpassing en daar ook
nodig budget voor gevraagd worden.
3. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen tijdens
het Bestuurlijk Overleg OV SAAL MLT met de MRA-bestuurders en
de minister dan wel staatssecretaris bovenstaande punten in te
brengen.
4. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen de inzet
schriftelijk aan de Staten toe te lichten na de regionale afstemming
met de MRA-bestuurders en voorafgaand aan het Bestuurlijk
Overleg OV SAAL MLT met de MRA-bestuurders en de minister dan
wel staatssecretaris, en geheimhouding op te leggen op dit besluit
en onderliggende stukken, op grond van artikel 55 van de
Provinciewet, tot het moment dat de Staten zijn ingelicht.

6.
Vaststellen uitgangspunten
biedingsbrief Boha Noord
B.V. Het betreft een
taakgebonden aankoop
voor het project
Westfrisiaweg

Het college besluit:
1. Op basis van in het verleden gemaakte afspraken een
afwijkende hogere bieding uit te brengen dan een gebruikelijke
bieding conform de systematiek van de Onteigeningswet voor
een perceel grond in eigendom van Boha Noord B.V. Dit betreft
een taakgebonden aankoop ten behoeve van de Westfrisiaweg.
In de afwijkende aanbieding wordt opgenomen dat een hogere
grondprijs wordt geboden van ca. € 28,44 per m2 i.p.v. ca. €
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4,5 per m2, alsmede dat een vergoeding wordt geboden van ca.
€ 24.998,04 voor door Boha Noord B.V. tevergeefs gemaakte
ontwerpkosten voor een benzineverkooppunt op onderhavig
benodigd perceel. Tot slot zal worden opgenomen dat de
Provincie - voor zover en zodra dat tot de mogelijkheden
behoort en past binnen de thans lopende juridische procedures
tussen de provincie en marktpartijen over de gronden inzake
Distriport - met Boha Noord B.V. in overleg zal treden over een
perceel op Distriport tegen de dan geldende marktprijs.
2. Indien Boha Noord B.V. niet akkoord gaat met het bod als
bedoeld onder punt 1 voor de verwerving van genoemde
onroerende zaak terug te vallen op een lagere
schadeloosstelling die is bepaald conform de systematiek van
de Onteigeningswet en daarmee samenhangende
jurisprudentie. De schadeloosstelling/bieding wordt gebaseerd
op bijgevoegd taxatierapport;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen
omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de
inhoud van alle onderhavige stukken en besluitvorming tot het
moment dat schriftelijk overeenstemming is bereikt met Boha
Noord B.V. over de verwerving van de genoemde onroerende
zaak en Gedeputeerden Staten daadwerkelijk tot de aankoop
hebben besloten.
7.
Sociaal Statuut PNH (II)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het resultaat dat in het Georganiseerd
Overleg (GO) is bereikt over het Sociaal statuut PNH;
2. Onder twee voorwaarden in te stemmen met bijgaande
onderhandelingsinzet m.b.t. het laatste discussiepunt tussen
werkgever en vakbonden (bepalend percentage voor
functievolgerschap);
3. De portefeuillehouder te machtigen genoemde
onderhandelingsinzet met de bonden te bespreken en verder af
te doen;
4. Op grond van art. 55 lid 1 Provinciewet, in samenhang met een
belang, genoemd in art. 10 WOB, geheimhouding op te leggen
op dit besluit tot het moment, dat met de bonden in het GO een
onderhandelaarsakkoord is overeengekomen.
Gedeputeerde Post heeft tegengestemd.

8.
Provinciale inzet in
Regionaal visietraject NZKG
over de Perspectieven

Het college besluit:
1. In het regionale visietraject de provinciale inzet m.b.t. de
keuzepunten en perspectieven vast te stellen conform
besluitvorming in GS 12-2-2013 en zoals verwoord in bijlage 1
2. Gedeputeerden Post en Talsma te machtigen de provinciale
inzet zoals verwoord in bijlage 1in te brengen in de Stuurgroep
van 28 februari 2013
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de
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bescherming van de economische en financiële belangen van de
provincie en het voorkomen van onevenredige bevoordeling van
andere partijen, geheimhouding op te leggen op het besluit
149767 totdat het aan de gemeenteraden en provinciale staten
is aangeboden.
9.
Annotatie stuurgroep Visie
Noordzeekanaalgebied
2040 d.d. 4-4-2013

10.
Instemming met benoeming
directeur
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V.

11.
Gebruiksovereenkomst
Chipshol N201

Het college besluit:
1. De bijgevoegde annotatie voor de stuurgroep Visie NZKG 2040
van 4-4-2013 vast te stellen en portefeuillehouders ruimte en
mobiliteit te machtigen de provincie in de
stuurgroepvergadering te vertegenwoordigen.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de
bescherming van de economische en financiële belangen van de
provincie en het voorkomen van onevenredige bevoordeling van
andere partijen, geheimhouding op te leggen op het besluit met
kenmerk 164901 d.d. 2 april 2013 en de daarbij behorende
onderliggende stukken tot het moment waarop de Visie ter
besluitvorming aan de raden en staten van de deelnemende
partijen zal worden voorgelegd.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord N.V. in te stemmen met het agendapunt
van de buitengewone vergadering van aandeelhouders d.d. 25
april 2013: de benoeming van de heer drs. M. Pennink tot
directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
per 1 augustus 2013.
2. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen - met
recht van substitutie - de provincie te vertegenwoordigen
tijdens de aandeelhoudersvergadering.
3. Op grond van artikel 55 van de Provinciewet in samenhang met
de belangen genoemd in artikel 10 tweede lid sub e en f van de
Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen op
het besluit onder 1alsmede op het c.v. van de te benoemen
persoon totdat de aandeelhoudersvergadering heeft besloten
tot benoeming vanwege het belang van de te benoemen
persoon om eerst zelf kennis te nemen van het besluit en de
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Het college besluit:
1. De gebruiksovereenkomst met Chipshol IV B.V. en G. Pruissen
aan te gaan ten behoeve van de aanleg van de N201 en de
verdere afwikkeling van de lopende onteigeningsprocedure.
2. Portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van
redactionele wijzigingen in voornoemde gebruiksovereenkomst
en tot ondertekening van de overeenkomst.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 lid 2 sub b
van de Wet openbaarheid van bestuur, tot geheimhouding van
onderhavig besluit tot het moment waarop met Chipshol
overeenstemming is bereikt dan wel de benodigde gronden van
Chipshol in eigendom zijn verworven.
4. Provinciale Staten, in de vorm van het presidium, per brief te
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informeren over onderhavig besluit en geheimhouding op te
leggen op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 lid 2 sub b
van de Wet openbaarheid van bestuur, tot het moment waarop
met Chipshol overeenstemming is bereikt dan wel de
benodigde gronden van Chipshol in eigendom zijn verworven.
5. De gedeputeerde te machtigen de brief aan het presidium aan
te passen.
12.
Annotatie stuurgroep Visie
NZKG 2040 d.d. 25-4-2013

13.
Reactie op ontwerpRijksstructuurvisie RijkRegioprogramma
Amsterdam-AlmereMarkermeer

14.
Proces voor opstellen advies
bestuurlijke toekomst
Muiden en Weesp

Het college besluit:
1. De bijgevoegde annotatie voor de stuurgroep Visie NZKG 2040
van 25-4-2013 vast te stellen en portefeuillehouders ruimte en
mobiliteit te machtigen de provincie in de
stuurgroepvergadering te vertegenwoordigen.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de
bescherming van de economische en financiële belangen van de
provincie en het voorkomen van onevenredige bevoordeling van
andere partijen, geheimhouding op te leggen op het besluit met
kenmerk 177774 d.d. 23 april 2013 en de daarbij behorende
onderliggende stukken tot het moment waarop de Visie ter
besluitvorming aan de raden en staten van de deelnemende
partijen zal worden voorgelegd

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp-rijksstructuurvisie van RijkRegioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) en
van de bestuurlijke afspraken uit het bestuurlijk overleg RRAAM
van 25 maart 2013.
2. De bijgaande brief aan het Centrum voor Publieksparticipatie
vast te stellen en deze als zienswijze te versturen op 7 mei, de
datum waarop de zienswijzeperiode start.
3. De bijgaande brief aan PS vast te stellen en deze op 7 mei naar
PS te versturen, met de brief aan het Centrum voor
Publieksparticipatie, de ontwerp-Rijksstructuurvisie en de
bestuurlijke afspraken als bijlagen.
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub f van de WOB, welk belang eruit bestaat dat het Centrum
voor Publieksparticipatie als eerste kennis kan nemen van deze
informatie, geheimhouding op te leggen op de besluiten 1 t/m
3 en op de onderliggende stukken tot 7 mei 2013.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de heer Winsemius d.d. 11
april 2013 over de regionale samenwerking in de Gooi en
Vechtstreek;
2. Bij het opstellen van het door de minister van BZK per brief van
13 februari 2013 gevraagde advies over de bestuurlijke
toekomst van Muiden en Weesp, het onder 1. genoemde advies
als vertrekpunt te gebruiken;
3. a. Op 27 mei 2013 een regionale discussiebijeenkomst te
organiseren voor de gemeenteraden, colleges en burgemeesters
in de Gooi en Vechtstreek over de regionale samenwerking in
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de Gooi en Vechtstreek;
b. De kosten voor deze bijeenkomst ten laste te brengen van
begrotingspost 713109, bestuurskracht;
4. Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek te vragen voor 1 juli 2013
een afschrift te sturen van hun zienswijze op het advies
genoemd onder 1.;
5. Het voornemen uit te spreken om in de eerste helft van juli
2013 een concept advies als bedoeld onder 2. vast te stellen en
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen om wensen en
bedenkingen te uiten;
6. Het voornemen uit te spreken om in aanloop naar het
vaststellen van het concept advies als bedoeld onder 5., naast
de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, ook de gemeenten
Eemnes en Stichtse Vecht alsmede Gedeputeerde Staten van
Utrecht te consulteren;
7. Het voornemen uit te spreken om, conform het besluit d.d. 5
maart 2013 (kenmerk 151492), uiterlijk 1 oktober 2013 een
definitief advies vast te stellen aan de minister van BZK over de
bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp;
8. Provinciale Staten en de gemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek op 26 april 2013 met inliggende brieven te
informeren over de besluitpunten 2. t/m 7.;
9. De colleges van B&W van de gemeenten Eemnes en Stichtse
Vecht alsmede het college van GS van Utrecht met inliggende
brieven te informeren over dit proces en uw wens hen te
consulteren;
10. De commissaris en portefeuillehouder te machtigen om, indien
het overleg met de burgemeesters uit de regio Gooi en
Vechtstreek op 25 april 2013 daartoe aanleiding geeft, het
proces beschreven in de besluitpunten 2. t/m 7. op
ondergeschikte punten aan te passen en de brieven als bedoeld
onder 8., dienovereenkomstig te wijzigen;
11. In verband met de bespreking van het proces met de
burgemeesters uit de regio Gooi en Vechtstreek op 25 april
2013, op grond van artikel 55, lid 1 Provinciewet, in samenhang
met artikel 10, lid 2 sub f Wet openbaarheid van bestuur, ten
aanzien van de besluitpunten 1. t/m 10. geheimhouding op te
leggen tot 26 april 2013;
12. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen
redactionele wijzigingen aan te brengen in het voorstel.
15.
SADC N.V., voordracht lid
Raad van Commissarissen

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Schiphol Area
Development Company N.V. (SADC) een bindende voordracht
voor de vacature van commissaris B op te maken, welke
voordracht bestaat uit twee personen.
2. Inliggende brief naar SADC te versturen teneinde een bindende
voordracht voor een commissaris B te doen.
3. De portefeuillehouder economische zaken te machtigen
redactionele wijzigingen aan te brengen in de brief.
4. Op grond van artikel 55 lid 1 Provinciewet in samenhang met de
belangen genoemd in artikel 10, lid 2, sub e en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, inhoudende het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het belang dat
geadresseerde als eerste kennis kan nemen van deze
informatie, geheimhouding op te leggen op het besluit 1 t/m 3
en op te heffen nadat commissaris B is benoemd.
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16.
Aandeelhoudersvergadering N.V. Nuon Energy d.d.
13 mei 2013

17.
Uitwerking bestuursakkoord
Wind op Land

18.
Aandeelhoudersvergadering
Schiphol Area Development
Company N.V. d.d. 17 mei
2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in N.V. Nuon Energy in te stemmen met de
volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 13 mei 2013:
a. Vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. Vaststelling van het dividend 2012;
c. Benoeming van Ernst & Young tot externe accountant;
d. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur;
e. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van
Commissarissen;
f. Herbenoeming van mevrouw L. Boeren tot lid van de Raad van
Commissarissen;
g. Herbenoeming van de heer T. Hatakka tot lid van de Raad
van Commissarissen;
2. Niet in te stemmen met de volgende voorstellen:
a. Herbenoeming van de heer P. Bouw tot lid van de Raad van
Commissarissen;
b. Herbenoeming van de heer D. Haank tot lid van de Raad van
Commissarissen;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b, e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en 2 en op te heffen per
14 mei 2013. De financiële belangen van de provincie, de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alsmede het
belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte
periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
4. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering;

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie Uitwerking
afspraken bestuursakkoord Wind op land en een standpunt in
te nemen ten aanzien van de daarin geschetste scenario’s.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2 sub
g van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden, geheimhouding op te
leggen op het onder 1 genoemde besluit alsmede dit besluit en
bijlage 1 bij deze nota tot het moment waarop bestuurlijk
overleg over dit onderwerp met ministers van Economische
zaken en Infrastructuur en Milieu heeft plaatsgevonden.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V.
in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen op de
agenda voor de aandeelhoudersvergadering d.d. 17 mei 2013:
a. Vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. Toevoeging van het resultaat 2012 aan de algemene reserve;
c. Verlening van decharge aan de directie;
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d. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen;
e. Benoeming van de heer Van der Sleen tot lid van de Raad van
Commissarissen;
f. Wijziging van de statuten;
g. Vaststelling van het Strategisch Meerjarenplan 2013-2022;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b, e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en op te heffen per 18 mei
2013. De financiële belangen van de provincie, de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer alsmede het belang, dat de
geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.
3. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering.
19.
Bestuurlijke reactie op
onderzoek van de
Randstedelijke Rekenkamer
naar de “Nazorg bij
restverontreiniging na
bodemsanering provincie
Noord-Holland”

20.
Algemene vergadering van
aandeelhouders N.V.
Afvalzorg Holding d.d.
31 mei 2013

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage van de Randstedelijke
Rekenkamer “Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering
– provincie Noord-Holland”,
2. De bestuurlijke reactie – zoals in de brief beschreven – vast te
stellen,
3. De Randstedelijke Rekenkamer met deze brief over de
bestuurlijke reactie te informeren en
4. Op grond van artikel 55, eerste lid van de Provinciewet en
artikel 10, tweede lid, onderdeel f, van de Wet openbaarheid
van bestuur (het belang dat de geadresseerde erbij heeft als
eerste kennis te kunnen nemen van de informatie)
geheimhouding op te leggen op de besluiten 1, 2 en 3, het
rapport van de Randstedelijke Rekenkamer en de reactie van GS
daarop tot en met 29 mei 2013.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding
(Afvalzorg) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 31 mei
2013:
a. vaststellen van de jaarrekening 2012;
b. vaststellen voorgestelde winstbestemming 2012;
c. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
d. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2012.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. de ontwikkeling van relevante dossiers;
b. de situatie omtrent de voortgang van vergunningen.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 1 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
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belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Milieu te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
21.
Aandeelhoudersvergadering
Zeestad Beheer B.V. en
vergadering van vennoten
Zeestad C.V. d.d.
27 mei 2013

22.
Algemene vergadering van
aandeelhouders
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. d.d.
30 mei 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de
volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 27 mei 2013:
a. Goedkeuring van de exploitatie Zeestad met peildatum
1 januari 2013 met een overschot van € 61.823 netto
contant per 1 januari 2013;
b. Vaststelling van de jaarrekening 2012;
c. Verlening van decharge aan de directeur van de
vennootschap;
d. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen de halfjaarrapportage van Zeestad vast te
stellen;
e. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen voor besteding van maximaal € 1.795.000
voor de herinrichting van de Openbare Ruimte
Beatrixstraat en tot uitvoering over te gaan;
2. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de
definitieve versie van de realisatieovereenkomst tussen Zeestad
en Woningstichting Den Helder;
3. Als vennoot in Zeestad C.V. in te stemmen met de volgende
geagendeerde voorstellen:
a. Vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. Verlening van decharge aan de beherend vennoot;
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op
te leggen op de besluiten onder 1en 2 en deze op te heffen per
28 mei 2013. De financiële belangen van de provincie alsmede
het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte
periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
5. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering;

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de voorstellen
zoals opgenomen in de agenda van de
aandeelhoudersvergadering d.d. 30 mei 2013:
a. vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2012.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. afbouw van de vastgoed- en participatieactiviteiten;
b. meerjarenperspectief ONHN.
3. Als opdrachtgever in te stemmen met de verantwoording van de
Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) over 2012,
door:
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a.

Goedkeuring te geven aan de wijze waarop de
uitvoering van de DAEB heeft plaatsgevonden, en aan de
wijze waarop daarover verantwoording is afgelegd;
b. De compensatie voor de DAEB 2012 vast te stellen op
€ 2.648.984--.
4. Aan de directie ONHN te verzoeken om te bevorderen dat in
2014 e.v. de jaarrekening, inclusief het oordeel van de
accountant, zo tijdig gereed is (eind maart) dat deze door de
accountants van de provincie en de overige aandeelhouders kan
worden betrokken bij de beoordeling van hun jaarrekeningen.
5. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 31 mei 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
6. De portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
23.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het
Noordzeekanaalgebied N.V.
(RON) d.d. 31 mei 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 31 mei
2013:
a. het verlenen van toestemming aan de directie van RON
om de huidige geldleningsovereenkomst met de
gemeente Zaanstad, welke eindigt op 1 augustus 2013,
te verlengen tot 1 augustus 2016;
b. vaststelling van de jaarrekening 2012;
c. toevoeging van winst aan de overige reserves;
d. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
e. het verlenen van toestemming aan de directie van RON
om de aan RON Nieuw Bruynzeel B.V. verstrekte lening
om te zetten in aandelenkapitaal;
f. het verlenen van mandaat aan de directie van RON om
in de AvA van RON Nieuw Bruynzeel B.V. in te stemmen
met de aangepaste grondexploitatie van RON Nieuw
Bruynzeel B.V.;
g. het verlenen van mandaat aan de directie van RON om
in de hoedanigheid van bestuurder van RON Nieuw
Bruynzeel B.V. de leningsovereenkomst met BNG Bank
te wijzigen.
h. het verlenen van mandaat aan de directie van RON om
in de hoedanigheid van bestuurder van RON Westzaan
B.V de schuld van RON Westzaan B.V. aan BWN C.V. te
voldoen.
2. Aan de directie van de RON te verzoeken om te bevorderen dat
in 2014 e.v. de jaarrekening, inclusief het oordeel van de
accountant, zo tijdig gereed is (eind maart) dat deze door de
accountant van de provincie en de overige aandeelhouders kan
worden betrokken bij de beoordeling van hun jaarrekeningen.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in

10

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 JANUARI 2014
Overzicht van besluiten uit 2013 waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 1 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
24.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Life
Sciences Fund Amsterdam
B.V. d.d. 17 juni 2013

25.
Overeenkomst Nauerna

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Life Sciences Fund
Amsterdam B.V. (LSFA) in te stemmen met de voorstellen zoals
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering
d.d. 17 juni 2013:
a. vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2012;
d. het verlengen van de investeringstermijn van het fonds
met een jaar;
e. het vaststellen van de remuneratie van de leden van de
raad van commissarissen op € 7.500.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 18 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
3. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen de
provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.

Het college besluit:
1. de Overeenkomst Nauerna d.d. 30 mei 2013 aan te gaan;
2. de Portefeuillehouder Milieu te machtigen de overeenkomst te
ondertekenen;
3. De Portefeuillehouder Milieu te machtigen om tekstuele
wijzigingen, die niet de inhoud of de juridische status van de
overeenkomst aantasten, door te voeren;
4. op grond van artikel 55 van de Provinciewet in samenhang met
de financiële belangen van betrokken bestuursorganen
genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit
besluit en de overeenkomst, tot de overeenkomst is getekend.
5. PS door middel van een brief op de hoogte te stellen van dit
besluit.
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26.
Aandeelhoudersvergadering
Recreatie Noord-Holland
N.V. d.d. 28 juni 2013

27.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. PWN
Waterleidingbedrijf NoordHolland d.d. 27 juni 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Recreatie Noord-Holland
N.V. (RNH) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 28 juni
2013:
a. vaststelling van de jaarrekening 2012;
b. verlenen van decharge aan de leden van de directie over
het gevoerde beleid in 2012;
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2012.
2. Kennis te nemen van procedure omtrent de werving van een
nieuwe commissaris.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 29 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Recreatie te machtigen – met het recht
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.

Het college besluit:
1. Noord-Holland (PWN) in te stemmen met de voorstellen zoals
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering
d.d. 27 juni 2013:
a. vaststellen van de jaarrekening 2012;
b. het dividendvoorstel;
c. verlenen van decharge aan de directeur over het
gevoerde beleid in 2012;
d. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2012;
e. het benoemen van de heer H.J. Machielsen tot
commissaris bij PWN per 1 juli 2013.
2. Kennis te nemen van:
a. de opdrachtverstrekking tot controle van de
jaarrekening van PWN en haar dochterondernemingen
aan een nieuwe accountant;
b. de uitgangspunten voor de kaderstelling 2014.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 28 juni 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Water te machtigen – met recht van
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
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28.
Gunningsbeslissing ‘K11
Baggerwerken Broeker-,
Trek- en Purmerringvaart’

29.
Reactie op conceptrapport
“Grip op het Groene Hart”
van de Randstedelijke
Rekenkamer

30.
Distriport

31.
Concept ruimtelijk kader
Crailo

Het college besluit:
1. Te kiezen voor optie I en de inschrijvers van de aanbesteding
‘K11 Baggerwerken Broeker-, Trek- en Purmerringvaart’
schriftelijk mee te delen dat de provincie voornemens is de
overheidsopdracht te gunnen aan Van den Biggelaar Grond- en
waterbouw BV en de directeur Beheer en Uitvoering te
machtigen de gunnings- en afwijzingsbrieven op te laten stellen
en ondertekenen.
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
onderdeel f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op besluit onder 1 tot het moment
waarop de afwijzingsbrief aan de inschrijvers is verstuurd.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de concept Bestuurlijke nota 'Grip op het
Groene Hart' van de Randstedelijke Rekenkamer d.d. juni 2013;
2. In te stemmen met de concept bestuurlijke reactie van de
Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, namens de GS-en
van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;
3. De gedeputeerde Landelijk Gebied te machtigen – met recht van
substitutie - om de concept bestuurlijke reactie te wijzigen naar
aanleiding van bespreking in de drie GS-en;
4. De voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene
Hart (dhr. mr. J.F. (Han) Weber, gedeputeerde Zuid-Holland) te
machtigen om de brief, mede namens het college van
gedeputeerde staten van Noord-Holland te ondertekenen;
5. Op grond van artikel 55 eerste lid Provinciewet, in samenhang
met het belang genoemd in artikel 10 tweede lid onderdeel g
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken tot het
moment waarop het definitieve rapport ‘Grip op het Groene
Hart’ tot stand is gekomen.

Het college besluit:
1. Hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de
rechtbank Noord-Holland van 29 mei 2013 indien Distriport
daartegen in hoger beroep gaat.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur, lid 2, onder g.
geheimhouding op te leggen op dit besluit tot 30 augustus
2013.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verslag van de expertmeeting met
marktpartijen.
2. Het concept ruimtelijk kader, zoals beschreven en verbeeld in
de bijlage 2 “Concept ruimtelijk Kader Crailo, ontwerpend
onderzoek augustus 2013” Crailo vast te stellen ten behoeve
van consultatie van de gemeenten, gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
x Optimaal gebruik maken van de bestaande
gebiedskwaliteiten (groen, bereikbaarheid, beslotenheid),
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deze waar mogelijk te versterken en als basis te nemen voor
de identiteit van het gebied;
x De bestaande en potentiele groenstructuur benutten voor
een hoogwaardige inrichting van functies in het gebied en
het versterken van de relatie met het omliggende groen;
x Het ensemble van de Palmkazerne benutten voor de
identiteit van het gebied;
x Flexibiliteit behouden in het organische
vastgoedprogramma binnen het groene casco om optimaal
te kunnen inspelen op marktontwikkeling inclusief
uitwisselbaarheid tussen wonen en werken.
3. Op basis hiervan vast te stellen dat er nabij het knooppunt
A1/AZC ruimte is voor 7 ha bruto hoogwaardige bedrijvigheid,
inclusief bijzondere voorzieningen, plus 2,5 ha op het zuidelijk
deel van het AZC-terrein voor specifieke bedrijfsfuncties
passend bij de natuur.
4. Vast te stellen dat andere functies dan primaire woonfuncties
ook binnen de voorziene ruimte voor bedrijvigheid (7 ha + 2,5
ha) moeten worden ingepast.
5. De reactie van de gemeenten en GNR, alsmede de uitkomsten
van het onderzoek naar de concrete vraag naar bedrijvigheid
door i-Locator, te betrekken bij de vaststelling van het
definitieve ruimtelijke kader.
6. Nieuwe initiatieven te toetsen aan de volgende criteria:
x Draagt het bij aan het behalen van een zo optimaal mogelijk
exploitatieresultaat?
x Past het initiatief in het planconcept en/of versterkt het de
ontwikkeling van de andere ontwikkelvelden cq. de
positionering van het gebied?
7. Opdracht te geven de vervolgstappen voor te bereiden ten
behoeve van besluitvorming in GS uiterlijk begin 2014 over het
definitieve ruimtelijk kader een business case, inclusief een
second opinion, en een risico-analyse (met
beheersmaatregelen), een overzicht van de BTW-componenten
en van de investeringsmomenten en terugverdienmomenten,
ten behoeve van een integrale afweging in het kader van de wet
Hof.
8. In te stemmen met de brief aan de gemeentebesturen van
Bussum, Hilversum en Laren en Goois Natuurreservaat (GNR)
waarin zij om een reactie worden gevraagd en de
portefeuillehouder te machtigen deze brief pas te verzenden na
het bestuurlijk overleg met de gemeenten op 13 september a.s.
9. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub g, geheimhouding op te leggen op de bijlagen 4a en 4b
totdat de onderhandelingen over de gronden zijn afgerond,
omdat openbaarmaking van deze gegevens de
onderhandelingspositie van de provincie bij de verkoop van de
desbetreffende gronden zou kunnen schaden.
10. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op
te leggen op dit besluit tot het bestuurlijk overleg op 13
september, waarin de gemeenten geïnformeerd worden over de
besluiten door de portefeuillehouder.
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32.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. Nuon Energy, de dato
13 september 2013

33.
Aandeelhoudersbesluit/
aandeelhoudersvergadering
Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie
Noord-Holland B.V. (ODENH)

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in N.V. Nuon Energy in te stemmen met het
volgende voorstel zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 13 september 2013:
benoeming van mevrouw L. Griffith tot lid van de Raad van
Commissarissen;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b, e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op het besluit onder 1 en op te heffen per 14
september 2013. De financiële belangen van de provincie, de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alsmede het
belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte
periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder, met recht van substitutie, te machtigen
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)
bijgaand aandeelhoudersbesluit te ondertekenen inzake:
x de verlenging van het contract met K plus V
organisatieadvies B.V. en de aanstelling van de heer B.
Blokhuis, partner van KplusV organisatieadvies B.V., als
statutair interim-directeur van ODENH met 2 maal 3
maanden tot 1 april 2014;
x de aanwijzing van de heer J.H.M. Bond conform artikel
2:256 Burgerlijk Wetboek als bevoegd persoon om namens
ODENH de brief te ondertekenen waarin voornoemde
verlenging van het contract met KplusV organisatieadvies
B.V. en de aanstelling van de heer B. Blokhuis is
opgenomen;
x de vaststelling van de gewijzigde begroting 2013.
Deze onderwerpen worden nader worden besproken in de
aandeelhoudersvergadering van 3 oktober 2013.
2. De portefeuillehouder duurzame energie, met het recht van
substitutie, te machtigen om redactionele wijzigingen aan te
brengen in het aandeelhoudersbesluit en de brief.
3. De portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen - met
recht van substitutie - de provincie te vertegenwoordigen
tijdens de aandeelhoudersvergadering van 3 oktober 2013;
4. Op grond van artikel 55 lid 1 Provinciewet in samenhang met de
belangen genoemd in artikel 10, lid, sub e en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, inhoudende het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het belang dat
de geadresseerde als eerste kennis kan nemen van deze
informatie geheimhouding op te leggen op het besluit 1 t/m 3
en op te heffen nadat de heer Blokhuis is benoemd.
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34.
Aandeelhoudersvergadering
PolanenPark B.V. d.d.
25 september 2013

35.
Voordracht voorzitter Raad
van Commissarissen
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland-Noord

36.
Algemene vergadering van
aandeelhouders
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. d.d. 31
oktober 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met het
voorstel zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 25 september 2013:
x Vaststelling van de grondexploitatie per 1 juli 2013;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op het besluit onder 1 en op te heffen per 26
september 2013. De financiële belangen van de provincie
alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste
kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze
korte periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) een bindende voordracht
voor de vacature van commissaris A op te maken met als
kandidaat de heer drs. J. van der Starre RA.
2. Inliggende brief aan ONHN te versturen om voornoemde
voordracht mede te delen.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f,
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit tot 31 oktober 2013. Het belang dat de
kandidaat erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van
zijn benoeming dient voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de voorstellen
zoals opgenomen in de agenda van de
aandeelhoudersvergadering d.d. 31 oktober 2013
a. vaststelling van het stakeholder
tevredenheidsonderzoek 2013 ONHN;
b. goedkeuring van het concept Jaarplan ONHN 2014;
c. Ernst &Young Accountants te benoemen tot de nieuwe
accountant van ONHN voor een periode van 3 jaar;
d. de heer drs. J. van der Starre te benoemen als nieuwe
president-commissaris van ONHN per 31 oktober 2013.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. de stand van zaken omtrent de herverdeling van de
aandelen in het kapitaal van ONHN;
b. de ingekomen brief van de gemeente Heerhugowaard;
c. de voortgangsrapportage van het Jaarplan ONHN 2013;
d. de stand van zaken omtrent de afbouw van de
vastgoed- en participatieactiviteiten.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
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op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 1 november 2013. De financiële belangen van de
provincie alsmede het belang, dat de betrokkenen erbij hebben
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene
belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
37.
Verkoop Zijlweg 245 te
Haarlem

38.
Afspraken ter voorbereiding
op de Uitvoeringsovereenkomst ‘Afronding
rafels EHS Texel’

Het college besluit:
1. het bod van € 2.900.000,- van het bedrijf BrenOG B.V. te
accepteren en daarmee het voormalige bedrijfspand aan de
Zijlweg 245 te Haarlem te verkopen onder de voorwaarden
genoemd in de inliggende koopovereenkomst, onder het
voorbehoud van een positieve uitslag van het
antecedentenonderzoek c.q. Bibob-onderzoek.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b,
van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de
bescherming van de economische en financiële belangen van de
provincie, geheimhouding op te leggen op dit besluit en
onderliggende stukken totdat de overeenkomst is gesloten.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de hiernavolgende afspraak met de
Vereniging Natuurmonumenten over de realisatie van het EHSproject Waal en Burg, vooruitlopend op het aangaan van een
uitvoeringsovereenkomst ‘Afronding Rafels EHS Texel’:
a. De provincie verleent het eerste recht op koop van de
resterende natuurgronden (volgens onafhankelijk
getaxeerde waarde die pas plaatsvindt nadat de
bestemming is gewijzigd van landbouw naar natuur en
de gronden dienovereenkomstig zijn ingericht) aan de
Vereniging Natuurmonumenten, als tegenprestatie voor
de verkoop door de Vereniging Natuurmonumenten van
18,5 ha agrarische grond voor de bedrijfsverplaatsing
van de heer A. Kuip vanuit Waal en Burg;
b. De provincie is bereid om de voormalige boerderij ‘de
Voorzorg’ aan de Vereniging Natuurmonumenten te
verkopen na bestemmingswijziging, en op basis van een
marktconforme taxatie en een door de Vereniging
Natuurmonumenten in te dienen exploitatieplan om
deze in te richten en te gebruiken als beheerboerderij
annex bezoekerscentrum Waal en Burg;
2. de Portefeuillehouder Natuur en Landelijk Gebied te machtigen
om deze afspraken in te brengen tijdens het Bestuurlijk Overleg
op 31 oktober aanstaande, als inzet voor de op te stellen
uitvoeringsovereenkomst, en om met de Vereniging
Natuurmonumenten de afspraken concreter te maken voor wat
betreft de te volgen procedure.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b,
van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende de financiële
belangen van de provincie, geheimhouding op te leggen op dit
besluit en de onderliggende stukken en op te heffen bij de
ondertekening van de overeenkomst op 20 december 2013.
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39.
Bestuursovereenkomst RijkRegioprogramma
Amsterdam Almere
Markermeer (RRAAM)

40.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. PWN
Waterleidingbedrijf NoordHolland d.d. 27 november
2013

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de eindconcept rijkstructuurvisie RRAAM
en de concept bestuursovereenkomst RRAAM.
2. De volgende inzet vast te stellen ten aanzien van de drie
discussiepunten uit de concept bestuursovereenkomst die
betrekking hebben op de Provincie Noord-Holland:
a. Het voorkeursalternatief van Provincie Noord-Holland
voor de bereikbaarheid van Almere - zijnde de
verbetering van de bestaande verbindingen, en dat,
indien er toch een IJmeerverbinding nodig is, deze
ondergronds wordt - wordt op een goede wijze en plek
in de overeenkomst beschreven;
b. De overeenkomst noemt Provincie Noord-Holland als
trekkende partij voor de woningbouwmonitor, al dan
niet in combinatie met een andere partij;
c. De Provincie Noord-Holland is voorstander van het
opnemen van een boeteclausule in geval van eenzijdige
opzegging of niet–naleving van de overeenkomst.
3. In te stemmen met het aangaan van de bestuursovereenkomst
RRAAM indien minimaal aan de voorwaarden is voldaan zoals
beschreven onder 2a en 2b.
4. De portefeuillehouder Verkeer & Vervoer te machtigen de
definitieve bestuursovereenkomst namens Provincie NoordHolland te ondertekenen tijdens het bestuurlijk overleg over
deze overeenkomst op 13 november 2013 mits aan
bovenstaande voorwaarden is voldaan.
5. De portefeuillehouder Verkeer & Vervoer te machtigen om PS na
13 november te informeren.
6. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub g,
van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden, geheimhouding op te
leggen op het besluit met kenmerk 263829/263831 en de
daarbij behorende onderliggende stukken tot en met 13
november 2013.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in te stemmen met
de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de
aandeelhoudersvergadering d.d. 27 november 2013:
a. het indexeren van het drinkwatertarief voor het jaar
2014 met 2%, zoals neergelegd in het door de raad
van commissarissen van PWN vastgestelde
Beleidsplan 2014;
b. het goedkeuren van een proefperiode van één jaar
ingaande per 1 juli 2014 om te toetsen of de raad
van commissarissen ook kan functioneren met 5
leden in plaats van 6.
2. Kennis te nemen van:
a. het Beleidsplan 2014;
b. het gewijzigde valutaprotocol behorende bij het
treasurystatuut;
c. het risicomodel en de criteria voor financiering van
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PWN-Technologies B.V.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de
onderliggende stukken en op te heffen per 28 november
2013.
4. De portefeuillehouder Water te machtigen – met recht van
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
41.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. Nuon Energy d.d. 27
november 2013

42.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) d.d. 29
november 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in N.V. Nuon Energy in te stemmen met het
volgende voorstel zoals opgenomen op de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering d.d. 27 november 2013:
Wijziging van de Statuten van de vennootschap;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op het besluit onder 1 en op te heffen per 28
november 2013. De financiële belangen van de provincie
alsmede het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste
kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze
korte periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder, met recht van substitutie, te machtigen
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 29
november 2013:
het aanwijzen van Deloitte als accountant voor de controle van de
jaarstukken 2013 en het voorstel om een niet geconsolideerde
jaarrekening Ron en RON Nieuw Bruynzeel B.V. 2013 ter vaststelling
te ontvangen;
vaststelling van de begroting 2014;
kennis te nemen van de brief van de directie van
Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan B.V. en het verlenen
van mandaat aan de directie van RON om in de hoedanigheid van
bestuurder van RON Westzaan B.V. in te stemmen met de
agendapunten van de aandeelhoudersvergadering van
Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan B.V;
het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de directie van
RON tot het verlengen van een bestaande
detacheringsovereenkomst alsmede het aanwijzen van een persoon
om namens de RON een aanvullende detacheringsovereenkomst te
ondertekenen.
2. Kennis te nemen van:
a. het ondernemingsplan RON en de bijbehorende
businesscase; en
b. het bespreekpunt inzake de continuïteit en de
invulling van de werkzaamheden van de directie
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RON.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op
te heffen per 30 november 2013.
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
43.
Aandeelhoudersvergadering
Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie
Noord-Holland (ODENH) dd.
18 december 2013

44.
Aandeelhoudersvergadering
Schiphol Area Development
Company N.V. d.d. 9
december 2013

45.
Algemene vergadering van
aandeelhouders N.V.
Afvalzorg Holding d.d. 20
december 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) in te
stemmen met het voorstel zoals opgenomen in de agenda van
de aandeelhoudersvergadering d.d. 18 december 2013:
- Goedkeuring van de begroting 2014.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en op te heffen per 19 december
2013.
3. De portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen – met
recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens
de aandeelhoudersvergadering.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V.
in te stemmen met het voorstel zoals opgenomen op de agenda
voor de aandeelhoudersvergadering d.d. 9 december 2013:
x
Vaststelling van het Bedrijfsplan 2014-2018;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op het besluit onder 1 en op te heffen per 10
december 2013. De financiële belangen van de provincie
alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste
kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze
korte periode te prevaleren boven het algemene belang van
openbaarheid van overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding
(Afvalzorg) inzake de voorstellen zoals opgenomen in de
agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 20 december
2013 als volgt te handelen:
a. aan te geven dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te
maken van haar recht van aanbeveling voor de vacature van
mevrouw Rookmaker;
b. in te stemmen met de honorering 2014 van de raad van
commissarissen en aan te geven vast te houden aan het
vigerende beloningsbeleid voor de raad van commissarissen
zoals vastgesteld in 2010;
c. het rooster van aftreden van de raad van commissarissen te
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 JANUARI 2014
Overzicht van besluiten uit 2013 waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
bespreken en aan te geven dat de zetel van de heer
Rijpkema vacant moet komen per mei 2014 en derhalve aan
te geven niet akkoord te zijn met het huidige rooster van
aftreden;
d. niet in te stemmen met het voorgestelde bezoldigingsbeleid
voor de bestuurder en de raad van commissarissen te
verzoeken te komen met een voorstel voor een
bezoldigingsbeleid voor de huidige bestuurder van
Afvalzorg alsmede een bezoldigingsbeleid voor de in de
toekomst te benoemen bestuurders bij Afvalzorg waarbij de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semi-publieke sector in acht wordt genomen.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. evaluatie van het profiel van de raad van commissarissen;
b. het bedrijfsplan/begroting 2014 en de cijfers tot en met het
derde kwartaal 2013 (rvc rapportage);
c. de voortgang omtrent de uitbreiding van Nauerna;
d. de ontwikkeling van relevante dossiers.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en op te heffen per 21 december
2013.
4. De portefeuillehouder Milieu te machtigen – met recht van
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
46.
Aandeelhoudersvergadering
Zeestad Beheer B.V. d.d. 11
december 2013

47.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) d.d. 20
december 2013

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met
het volgende voorstel, zoals opgenomen op de agenda voor de
algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 11 december
2013:
x De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen de aannemingsovereenkomst inzake de realisatie
van de schouwburg te ondertekenen;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op het
besluit onder 1 en op te heffen per 17 december 2013. De
financiële belangen van de provincie alsmede het belang dat de
geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie;
3. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 20
december 2013:
a. de directie van RON mandaat te verlenen om in de
hoedanigheid van bestuurder van RON Deelnemingen II B.V.
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 JANUARI 2014
Overzicht van besluiten uit 2013 waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
een koopovereenkomst af te sluiten conform “de
uitgangspuntennotitie”;
b. de directie van RON mandaat te verlenen om in de
hoedanigheid van bestuurder van RON Achtersluispolder I
B.V.:
I. de “Overeenkomst tot eerste recht van koop” te
tekenen;
II. het verkoopproces af te ronden conform de
financiële doorrekening;
c. de directie van RON goedkeuring te verlenen aan het besluit
tot het ontbinden van een arbeidsovereenkomst en het
aangaan van een overeenkomst van opdracht alsmede het
aanwijzen van een persoon om namens de RON
voornoemde stukken te tekenen.
2. Als aandeelhouder in het kapitaal van RON in te stemmen met
het addendum op de aandeelhoudersovereenkomst RON.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en op te heffen per 21 december
2013.
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen met recht van
substitutie de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering dan wel inzake voornoemde
agendapunten een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te
ondertekenen alsmede het addendum behorende bij de
aandeelhoudersovereenkomst te tekenen.
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Onderwerp

Re: ter info: distriport en berkhout is boos

Van

Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)

Aan
Verzonden

maandag 2 juni 2014 13:12

Is voor Jan van Run
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 2 jun. 2014 om 11:58 heeft "
volgende geschreven:

het

Jaap,
Ken jij dit bericht en verwacht je hier nog iets over in R&M?
31-05-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger

door Martin Menger
Berkhout Als er één les kan worden getrokken uit tien jaar ’gedoe’ rondom Distriport,
dan is het dat integer bestuur het onderspit delft wanneer cijfers worden gemanipuleerd.

Met die stelling zet de stichting Berkhout is Boos stevig in bij de inspraakronde over de
structuurvisie Noord-Holland: ,,De term 'bananenrepubliek’ komt in de buurt.’’ De
stichting strijdt nog steeds tegen het bedrijventerrein langs de Jaagweg. Op dit moment
lijkt Distriport verder weg dan ooit, omdat projectontwikkelaars en provincie erover
ruziën. Volgens de stichting moet de provincie het plan schrappen. Een van de zaken die
wordt aangevoerd, is dat gemeenten, ontwikkelaars en het provinciaalbestuur er ’een
potje van hebben gemaakt’. Ruim tien jaar geleden werd van deze kanten geschermd
met ’meeslepend’ grote cijfers in de regionale behoefte aan industriegrond. In 2005 ging
het nog om 490 extra hectare grond. Twee jaar later daalde de behoefte naar 90 hectare,
maar de onderbouwing bleef geheim. En dat op last van gemeente en de provincie, stelt
de stichting die openbaarheid eist van alle rapporten. ,,Want in deze zaak is enorm
gesjoemeld met de cijfers’’, is het verwijt. De geheime (financiële) afspraken, de
veroordeling van ex-gedeputeerde Hooijmaijers wegens corruptie: Distriport is het
voorbeeld van de manier waarop bedrijven en overheden eigen belang boven integriteit
van bestuur stellen.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Algemene zaken
Provincie viert 200 jaar koninkrijk - Texelse Courant
29-08-2014 /pagina 3

In de tuin van het provinciehuis van de provincie Noord-Holland in Haarlem wordt vrijdagavond 19 september
het 200-jarig bestaan van het koninkrijk gevierd.
Dat gebeurt met openluchtheater dat gratis wordt aangeboden en bijgewoond kan worden door 1200 mensen.
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Aanmelden is nodig en verplicht en dat kan via www.noord-holland.nl/1909. Er zijn voorstellingen om 21.00,
22.00 en 23.00 uur. Een dag eerder wordt het verbouwde en vernieuwde provinciehuis officieel
heropend.Vrijdagavond is de nieuwbouw het decor van de voorstelling die bestaat uit een lichtshow, bewegend
beeld, live entertainment en muziek.
(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Dualisme nu nog meer schijn - NRC Handelsblad
28-08-2014 /pagina 02 /editie 01 /sectie In het nieuws
Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteerde deze maand de vernieuwde uitgave van het boek Van
Abdicatie tot Zetelroof waarin de voormalige parlementair journalist Max de Bok begrippen uit het staatsrecht
verklaart. Minister Plasterk (PvdA) benadrukt in het voorwoord dat kennis van de staatkundige spelregels 'van
groot belang' is 'voor de kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de discussies daarover in een democratische
rechtsstaat'.
Het lemma 'dualisme' komt ook in het boek voor en de auteur was al zo verstandig erop te wijzen dat de
politieke praktijk minder dualistisch is dan de theorie over de scheiding tussen regering en
volksvertegenwoordiging meldt. 'Er is nauw overleg tussen ministers en regeringsfracties over het te voeren
beleid.'
Inmiddels is de praktijk nog wat verder van de theorie komen af testaan. Gisteren meldden fractieleiders van
D66, ChristenUnie en SGP hoe tevreden ze zijn met de rijksbegroting 2015 die de regering pas volgende
maand, op Prinsjesdag, zal presenteren. Als vertegenwoordigers van de 'constructieve oppositie' ÂÂÂ wie weet
krijgt dit begrip ook nog eens een plaats in een staatsrechtelijk handboek ÂÂÂ waren ze nauw betrokken bij de
onderhandelingen tussen het kabinet en de regeringsfracties over de komende Miljoenennota.
Zo doet zich nu de vreemde situatie voor dat de voorzitters van vijf fracties die samen over 99 van de 150
zetels in de Tweede Kamer beschikken, nauwkeurig op de hoogte zijn van de plannen die het kabinet voor
volgend jaar heeft. De overige Kamerleden hebben het nakijken. Zij moeten, net als de rest van Nederland,
eventueel gebonden aan een embargo, wachten tot de Derde Dinsdag van september. De praktische
overweging van de coalitiegenoten VVD en PvdA is bekend: zonder de steun van de constructieve drie hebben
zij geen meerderheid in de niet rechtstreeks gekozen Eerste Kamer. Een meerderheid die ze trouwens in 2015
kunnen kwijtraken als de leden van Provinciale Staten een nieuwe senaat kiezen.
De begrotingsbesprekingen moesten deze week wel zo ongeveer worden afgerond, omdat de Miljoenennota en
andere begrotingshoofdstukken nu naar de drukker moeten, willen ze op tijd kunnen verschijnen. Ook dat is, in
dit digitale tijdperk, een aanduiding dat het staatkundig bestel archaÃ¯ sche trekken vertoont. Met
schijndualisme en een Eerste Kamer die, hoewel niet direct door de bevolking gekozen, over een machtige
positie kan beschikken.
'De leden stemmen zonder last', meldt de Grondwet over de volksvertegenwoordigers. Die 99 Tweede
Kamerleden zijn dus niet gebonden aan de afspraken die zojuist over de begroting zijn gemaakt. Oh nee?
(c) NRC Handelsblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Distriportrel voelbaar tot in Uithoorn - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Provincie: â€™14 miljoen en we heffen beslag opâ€™ GS eist bankgaranties voor â€™verliesâ€™
bedrijventerrein
Berkhout De provincie Noord-Holland heeft niet alleen beslag laten leggen op de gronden bij Distriport, nabij
Berkhout: vooruitlopend op verdere schadeclaims is ook op bouwgrond in de gemeente Uithoorn beslag gelegd.
Dat het conflict tussen Noord-Holland en de Westfriese projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler over groot
geld gaat, blijkt wel uit het feit dat de provincie denkt dat de echte schade van het afketsen van Distriport gelijk
staat aan bijna 14 miljoen euro.
Om die reden is dus beslag gelegd op de gronden. Later is dat beslag namens de provincie uitgebreid naar
meerdere tegoeden en grondposities. Opmerkelijk is dat Noord-Holland ook de geplande bouw van bijna 200
huizen en appartementen in Uithoorn heeft geblokkeerd.
Deze grond is eigendom van Zeeman en dit project (â€™Allure aan de Amstelâ€™) valt wat GS betreft ook
onder het beslag. Daarop is de projectontwikkelaar in het geweer gekomen.
De Amsterdamse rechtbank vindt dit beslag wat â€™onevenredigâ€™, als het om de blokkade voor de
huizenbouw in Uithoorn gaat. De tussenoplossing is dat de ontwikkelaar in ieder geval in Uithoorn verder mag
gaan. Dat beslag wordt opgeheven.
In een brief aan de Statenleden laat het college van GS weten dat men overigens nog steeds bereid is alle
beslagen tegen Zeeman op te heffen. De enige voorwaarde is dat de projectontwikkelaar dan een bankgarantie
kan overleggen van 13,8 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat de provincie in hoger beroep nu van het
bedrijf eist.
â€™Ongefundeerdâ€™ Dat het Provinciaal bestuur dit soort zaken meedeelt aan de Statenleden, wordt door
de directie van Zeeman betreurd, zo staat in een verklaring. ,,Het gaat om een kwestie die nog steeds onder de
rechter is.â€™â€™ De projectontwikkelaar beklemtoont dat de verdachtmakingen van GS over de
grondtransacties als â€™ongefundeerde aantijgingenâ€™ moeten worden gezien. Het gaat volgens de directie
om een interne herstructurering binnen Zeeman.
,,Zoiets heeft een legitieme, zakelijke achtergrond en is na langdurige voorbereiding en in overleg met
adviseurs, de belastingdienst en de bank tot stand gekomen.â€™â€™
Het bedrijf stelt dat de beschuldigingen op dit punt ook niet in het vonnis zijn overgenomen, na succesvolle
argumentatie van het bedrijf.
,,In zo verre is de informatie van GS aan de Statenleden dan ook mosterd na de maaltijd.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Cultuur
Derde museum in een bunker - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina HEL_VP_01 /editie HEL /auteur HDC Media
Julianadorp Den Helder krijgt een derde bunkermuseum binnen zijn grenzen. Het gaat om een bunker van het
type M219 dat uniek is voor de Atlantikwall. Alleen in Julianadorp zijn eind 1944 twee van deze gevaartes
gebouwd die dienden als voetstuk voor geschutskoepels met kanonnen van 15 cm doorsnede. De M219bunker is tien meter diep en gaat grotendeels onder duinzand verscholen. Vrijwilligers uit Julianadorp zijn
momenteel 300 ton zand uit het onderste deel aan het scheppen. Omdat hier geen machines in kunnen komen
gebeurt dit met de hand. De verwachting is dat dit een jaar gaat duren.
Regionaal 1: Jaar graven voor museum
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Jaar graven voor museum - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina HEL_Regio_01 /editie HEL /auteur arie booy a.booy@hollandmediacombinatie.nl
door Arie Booy
Vervolg voorpagina
Den Helder Er komt een derde bunkermuseum in de gemeente. Andre de Vries en Jack van de Ree uit Anna
Paulowna hebben van stichting Stelling Den Helder toestemming gekregen om een zeer bijzondere bunker in
de Atlantikwall voor publiek toegankelijk te maken.
Het gaat om de M219-bunker die naast de strandslag Zandloper in Julianadorp staat. De bunker met twee
etages, is 10 meter hoog, 18,4 meter lang en 14 meter breed. Het grootste deel zit onder de grond. Boven op
moesten twee geschuttorens van het uit dienst genomen slagschip Gneisenau komen te staan. EÃ©n bunker
heeft dit geschut gedragen; de kanonnen voor de andere koepel werden na de oorlog gevonden op het nu als
OS&O-terrein bekend staande veld in Huisduinen.
Bedolven ,,Een deel van het interieur van de bunker is bedolven onder zandâ€™â€™, legt Jack van de Ree uit.
,,We zijn elk weekend - als het weer dit toelaat - aan het graven. Dat gaat vanwege de beperkte ruimte met de
schep. We vullen emmers die we legen in een bak. De bak wordt vervolgens naar boven getakeld, om deze
daarna met een kruiwagen naar een door de duinbeheerder aangewezen plek te rijden. We schatten in dat er
nog zoâ€™n 300 ton zand in ligt. In dit tempo moeten we nog een jaar graven.â€™â€™
Van de Ree en De Vries hopen echter dat hun team versterking krijgt naar aanleiding van de publiciteit die nu
op gang komt en de Open Monumentendagen waar ze half september aan deelnemen.
Er zijn al twee andere initiatieven op bunkergebied. Chris van Os is de beheerder van het museum in de
telefoonbunker achter het oude postkantoor. Dit object is niet van de Stelling. Dat geldt wel voor de hoekbunker
van fort Dirksz. Admiraal.
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Regionaal 2: Monument in duinen

EÃ©n van de M219-bunkers die grotendeels verscholen gaat onder het zand. Ook van binnen ligt veel zand.
Foto SDH
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Monument in de duinen - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina HEL_Regio_02 /editie HEL /auteur arie booy a.booy@hollandmediacombinatie.nl
door Arie Booy
Bijzondere bunkers gespaard Stelling Den Helder steunt ontsluiting Geschut van slagschip Gneisenau
Vervolg regiovoorpagina
Den Helder ,,Het zijn serieuze mannenâ€™â€™, zegt directeur AndrÃ© Koning over de initiatiefnemers van het
M219-bunkermuseum. ,,EÃ©n van de doelstellingen van de stichting Stelling Den Helder is het ontsluiten van
ons historisch erfgoed. Velen kennen de twee bunkers die naast de strandslag van Julianadorp liggen, omdat
het een geliefde route naar het strand is. Daarom willen we ook graag meewerken aan het plan om de bunkers
toegankelijk te maken voor publiek.â€™â€™
De geschutsbunkers waren van het unieke type M219. Dit type is pas in 1944 vrijgegeven en de enige twee
gebouwde exemplaren in Europa bevinden zich in deze batterij. Met de bouw is pas aan het einde van 1944
begonnen. De Duitsers verloren de strijd in die periode van de oorlog op alle fronten, maar probeerden met de
Atlantikwall een tweede invasie in Noord-Europa te voorkomen. Dat het een hopeloze strijd was, bleek al gauw,
want het zeegeschut van de Gneisenau heeft nooit in Julianadorp geknald. EÃ©n bunker was nog niet gereed
voor plaatsing van de kanonnen, de andere had wel wapens, maar moest nog worden ingericht. Er stond ook
een vuurleidingbunker bij, maar die is na de oorlog gesloopt.
De twee andere gevaartes bleven gespaard omdat ze te groot waren. De ongebruikelijke diepte van tien meter
was vereist omdat de projectielen onder de grond gereed werden gemaakt voor transport naar de boven het
maaiveld uit stekende geschutskoepels.
Inventarisatie In een vlak na het einde van de oorlog gemaakte militaire inventarisatie van de Atlantikwall valt te
lezen: â€™Batterij Zanddijk, 2 x 15 cm. in dubbeltoren. Dit geschut zou afkomstig zijn van de Gneisenau. De
vuurmonden zijn goed onderhouden, doch de sluitstukken ontbreken. Munitie aanwezig, doch hoeveelheid nog
onbekend. Van de 2e dubbeltoren is de betonbouw aanwezig. De onderdelen van deze toren en de
vuurmonden (met sluitstukken) zijn aanwezig op de K.A.Z. te Huisduinen. Op deze vuurmonden wordt door de
marine prijs gesteld.â€™
Het staal was inderdaad afkomstig van het Duitse slagschip Gneisenau dat in 1942 werd vernield bij een
Engels bombardement op Kiel. De vele geschutskoepels van het enorme schip werden gekannibaliseerd om op
enkele plaatsen in de Atlantikwall benut te worden. Zo staat in ScandinaviÃ« nog een soortgelijke
geschutskoepel als die voor Julianadorp bestemd was.
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In het museum dat wordt ingericht in de M219 zullen al deze aspecten worden belicht.

Meer info: www.m219.nl
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
'Wonen in stolp betaalbaar houden' - Wieringercourant meerbode
26-08-2014 /pagina 12 /editie WMB
HOLLANDS KROON - In het gemeentehuis in Anna Paulowna aan De Verwachting 1 wordt op maandag 22
september van 20.00 tot 22.00 uur een bijeenkomst gehouden, speciaal voor de particuliere stolpeigenaren in
Schagen en Hollands Kroon. Naast bouwtechnische kennis en duurzame energiebesparende maatregelen
staan ook financieringsmogelijkheden op het programma, waaronder de fiscale aftrek voor het onderhoud van
monumenten en de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen.
De stolp is beeldbepalend in het Noord-Hollandse landschap, het hoort bij ons cultureel erfgoed. Als je Schagen
zegt, dan denk je niet meteen aan stolpboerderijen. Toch telt de gemeente Schagen ruim vijfhonderd
historische stolpen. Hollands Kroon is bijna zeshonderd stolpen rijk. 'Samen goed voor bijna 1100 stolpen. Daar
zijn we trots en zuinig op. Daarom organiseren de gemeenten Hollands Kroon en Schagen samen met de RUD
NHN en de BoerderijenStichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp een uitwisseling van kennis en ervaring
over het duurzaam conserveren en gebruiken van de stolp', aldus wethouder Theo Groot van Hollands Kroon.
Het doel is het wonen in de stolp aantrekkelijk en betaalbaar te houden.
'Een stolp is heel bijzonder: de wanden, binnenmuren en vloeren bezitten van nature het vermogen om warmte
vast te houden en dit op het juiste moment af te geven. Ook komt er verse lucht naar binnen door natuurlijke
ventilatie en is de inval van daglicht goed. Als een stolpeigenaar dit weet, kan daar handig gebruik van worden
gemaakt', vult wethouder Sigge van der Veek uit Schagen aan. 'Stolpen werden in tijden van energieschaarste
gebouwd. Duurzaam zou je zeggen. Toch kan het wonen en conserveren van de stolp nog veel duurzamer. Dat
laten we samen met toonaangevende experts op de bijeenkomst zien.'
Bent u eigenaar van een stolp met woonbestemming? Dan is deze bijeenkomst zeker iets voor u. Aanmelden is
noodzakelijk, dit kan per email bij mevrouw B. Harskamp van de RUD NHN via bharskamp@rudnhn.nl. Vergeet
niet te aan te geven met hoeveel personen u wilt komen. Deelnemen aan de bijeenkomst is voor
stolpeneigenaren kosteloos.
(c) Wieringercourant meerbode 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Jong talent is thema van 37ste Uitmarkt - NRC Handelsblad
28-08-2014 /pagina 26 /editie 01 /sectie Cultureel Supplement
Opening en sluiting
Uitmarkt
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Ruim 1.500 artiesten verzorgen komend weekeinde gratis optredens, op zo'n dertig podia in Amsterdam. De
organisatie biedt dit jaar binnen het thema 'Talent groeit!' nadrukkelijk een podium aan jong talent.
Thema van de Uitmarkt 2014 in Amsterdam, de traditionele opening van het culturele seizoen in Nederland, is
dit jaar Talent groeit!
Van vrijdag 29 augustus tot en met zondag 31 augustus wordt de gratis culturele informatiemarkt gehouden op
en rond het Museumplein en het Leidseplein in Amsterdam. Er treden meer dan 1.500 artiesten op, op zo'n
dertig podia. De organisatie verwacht een half miljoen bezoekers.
De 37ste Uitmarkt wordt vrijdagavond op het Museumplein geopend door onder meer Waylon, New Cool
Collective en cabaretier Martijn Koning. J'rgen Raymann presenteert de avond, die live op televisie te zien is.
Vrijdagavond om elf uur is er een concert van Acda en De Munnik. Het weekend wordt zondagavond afgesloten
met de populaire 'Musical Sing-a-Long' gepresenteerd door Carolina Dijkhuizen en Frits Sissing onder
begeleiding van het Metropole Orkest.
Met optredens van onder anderen de finalisten van de SENA Performers POPnl Award, het Prinses Christina
Concours en een nieuwe lichting afgestudeerden van het Conservatorium van Amsterdam biedt de Uitmarkt
een podium aan jong talent. Ook ontbreken de finalisten van de Kunstbende 2014 niet. Aan de rand van de
Uitmarkt is er de broedplaats Vrije Uitloop, met sneak previews van artiesten van het Amsterdam Fringe
Festival, dat van 4 tot en met 14 september plaatsvindt.
Voor liefhebbers van klassieke muziek en opera vormen het Concertgebouw, het Orgelpark en de Vondelkerk
de ideale podia, waar uiteenlopende muziekensembles en solisten klassiek, jazz, oude en hedendaagse
muziek ten gehore brengen. In de Vondelkerk is op zondag een speciale Mozart Middag.
Rond het Leidseplein zijn toneel, dans, cabaret en kleinkunst te zien in de Stadsschouwburg, Theater Bellevue,
het DeLaMar Theater, De Balie, de Melkweg en Paradiso. Op het Museumplein is de Uitmarkt Junior, met
musicals, workshops, jeugdvoorstellingen en straattheater, voor peuters, kleuters en wat oudere kinderen.
Ruim veertig schrijvers zullen aanwezig zijn op het Museumplein. Onder de naam Uitmarkt Boeken lezen
schrijvers voor, worden ze geÃ¯ nterviewd en signeren ze hun boeken. Daarnaast is er een grote boekenmarkt
met meer dan 60 uitgevers en boekhandels. Uitmarkt Boeken wordt gehouden op zaterdag en zondag van
11.00 tot 19.00 uur op het Museumplein.
Bijna 200 culturele instellingen presenteren op de Informatiemarkt hun plannen voor het komende seizoen. De
informatiemarkt bevindt zich midden op het Museumplein en is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur
toegankelijk.
(c) NRC Handelsblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Heel Jisp hoort een monument te zijnâ€™ - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina ZAA_Regio_04 /editie ZAA /auteur koos reitsma
door Koos Reitsma
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â€™Wie beschoeiing slaat, komt aan het monumentâ€™ â€™Beschermd dorpsgezicht vond men te ver
gaanâ€™
Jisp De Wegsloot in Jisp is uniek. Om het simpele feit dat er nergens in Noord-Holland nog zoâ€™n sloot te
vinden is, die helemaal open is. De zeldzaamheidswaarde is dus groot. En wat te denken van die schuin
geplaatste huizen aan de Dorpsstraat? Volgens cultuurhistorisch adviseur Jaap van der Veen verdient heel Jisp
een monumentenstatus.
Geen dam belemmert de doorvaart van de twee kilometer lange Wegsloot meer. ,,In Jisp hadden we op zeker
moment Ã©Ã©n damâ€™â€™, vertelt Sjaak Schavemaker, secretaris van de Monumentencommissie
Wormerland. ,,Maar die dam is in 2008 vervangen door een houten brug.â€™â€™
De Wegsloot loopt haaks naar Het Weiver en ligt voor een deel ook in Wormer. Vroeger was de sloot diep en
breed genoeg voor flinke schepen. In de veertiende eeuw werden in Jisp ook koopvaardijschepen gebouwd.
Die voeren over de Wegsloot naar open water. Al was de â€™levensaderâ€™ voor het transport van goederen,
zo divers als turf, schoenen, zeep, kaas, groenten en zuivelproducten zeker zo belangrijk. Bekend is dat in
1612 de Wegsloot verbreed werd tot ongeveer 4,5 meter. Nu is het nog een slootje van soms anderhalve meter
breed.
,,De afbakening van het monument was best lastigâ€™â€™, zegt Schavemaker over de aanwijzing. Aan de
wegkant vormt de huidige beschoeiing de grens, en er tegenover bij de kadastrale grens van de aanliggende
woonhuizen. Maar sommige bewoners, van wie de tuin aan de Wegsloot grenst, zijn bij het vernieuwen van de
beschoeiing voorbij de oude gegaan. Schavemaker: ,,Wordt de beschoeiing daar ooit opnieuw aangepakt, dan
vragen we die terug te brengen tot de erfgrens, en maximaal 25 centimeter boven de waterlijn. Want wie
nieuwe beschoeiing slaat, gaat met het monument aan de gang. Het betekent dat de bewoners daarvoor een
bouwvergunning dienen aan te vragen.â€™â€™ Een andere restrictie betreft de bruggen - die bij voorkeur van
hout zijn. ,,De doorvaarhoogte moet tachtig centimeter zijnâ€™â€™, zegt hij. ,,Dat is mede gedaan met het oog
op de kanovaarders, en de schaatsers natuurlijk.â€™â€™
Schavemaker: ,,Het doel is dus om de Wegsloot minimaal te behouden zoals die is, maar waar het kan te
verbeteren. Er zijn sinds de toekenning van de monumentenstatus al wat bruggen vernieuwd, en dat is goed
opgepakt. Ik kom zelf uit Assendelft en heb meegemaakt dat het noordelijk deel van de Wegsloot daar is
dichtgemaakt.â€™â€™ Het gebeurde bijna overal. De Wegsloot dempen bood gemeenten uitkomst bij de
aanleg van riolering, waterleiding en elektriciteitskabels.
,,Ik zou het hele dorp Jisp wel beschermd dorpsgezicht willen makenâ€™â€™, zegt Jaap van der Veen
desgevraagd. Hij adviseert onder meer de provincie over het aanwijzen van monumenten. ,,In het huidige dorp
is het rijke walvisverleden nog goed zichtbaarâ€™â€™, zegt hij. ,,De dorpssloot heeft daarom terecht een
beschermde status. Maar de huizen aan de andere kant, die schuin op de Dorpsstraat staan, dat is ook heel
bijzonder. Dat komt, omdat in de oorspronkelijke verkaveling werd uitgegaan van de Ganssloot. Ik heb destijds
het rijk geattendeerd op de bijzonder situatie in Jisp. Maar die wilde dat toen niet, en de provincie is erg
terughoudend met het aanwijzen van nieuwe monumenten.â€™â€™ En de gemeente? Die vond destijds, in
2011, van heel Jisp een beschermd dorpsgezicht maken te ver gaan.

De Wegsloot ter hoogte van het raadhuis in Jisp. Foto Wim Egas
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven
WK Roeien lokt politici - De Telegraaf
29-08-2014 /pagina 002 /sectie Stad /auteur Koops, Ruben
Politici identificeren zich graag met sport, maar het WK Roeien lokt vanuit de achterkamertjes wel heel veel
volksvertegenwoordigers naar de Bosbaan. Het toernooi blijkt een van de goedkoopste in zijn soort. Dit maakt
het evenement voor Amsterdam, ongeacht het aantal gouden medailles, nu al tot een succes.
Sportwethouder Eric van der Burg kan het niet vaak genoeg benadrukken. De openingsceremonie van het WK
Roeien in Zuid-Korea kostte al bijna net zoveel als de complete toernooiorganisatie in Amsterdam. â€žDaar
hadden ze voor zeker een miljoen euro vuurwerk ingekocht.â€ En hoewel de VVD-bestuurder liever een
rondje om de Bosbaan jogt dan dat hij er dwars doorheen roeit, werd Van der Burg een instant roeifan toen
bleek dat de gemeentelijke bijdrage â€™beperktâ€™ kon blijven tot 750.000 euro.
Hoewel dat bedrag niet al te letterlijk moet worden genomen, want tijdens het WK werd deze week ook een
nieuw Olympisch Trainingscentrum geopend, waarvoor â€™stadsnotabeleâ€™ Lex van Drooge zich lang heeft
ingespannen. Ook hier kwam een deel van de financiering tot stand met hulp uit de stadsschatkist, dat klusje
heeft de roeibond heel verstandig aan Van Drooge, het voormalige financiÃ«le geweten van de gemeenteraad,
overgelaten.
Amsterdam is een roeistad, vertelt bondspenningmeester Victor Maes die het internationale uniform van
financieel specialisten draagt: een stemmig krijtstreepjasje. Dat is heel anders dan het knalrode roeicolbert met
logo zoals dat van voorzitter Frans Cornelis . â€žDoe mij maar een glas melkâ€ , aldus de praeses in de VIPlounge met uitzicht op de finish. Want echte roeiers drinken, zoals u en ik misschien dachten, geen bier als er
gevaren moet worden. â€žSlechts twee keer per jaar tijdens het â€™uittredingsfeestâ€™, tijdens de intraining
van vier maanden wordt er geen druppel gedronken.â€
Bewonderend loopt ook VVD-Kamerlid Helma NeppÃ©rus door het gloednieuwe roeicentrum. In 1972
vertegenwoordigde zij ons land tijdens het wereldkampioenschap in West-Duitsland, tot haar eigen verbazing
belandde ze via de studentenclub na een jaar studeren op een internationaal toernooi. â€žTegenwoordig fiets ik
heel aardigâ€ , stelt ze met een twinkeling in de ogen. â€žRoeien zou ik alleen doen als ik wedstrijden kon
winnen.â€
Tijdens de openingsceremonie van het trainingscentrum memoreert provinciebestuurder en mededonor Elvira
Sweet aan een convenant dat de stad en de roeibond in 2000 sloten. Dit stond aan de basis voor het huidige
roeifestival in het bos. Goed om te weten, uit convenanten kunnen dus wel degelijk resultaten voortvloeien. R.K.
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Archeologische fietsroute door Waterland - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina WAT_Regio_03 /editie WAT /auteur HDC Media
Edam De vierde in een serie van acht archeologieroutes door Noord-Holland gaat dwars door Waterland. De
fietsroute, die in het teken staat van de invloed van water op het land, is vanaf morgen te vinden op de websites
Uitinnoordholland.nl en Oneindignoordholland.nl.
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Het landschap in Waterland staat al eeuwen onder invloed van de waterstand. De relatie land/water is zichtbaar
in de vorm van terpen, dijken, kanalen en sloten. Onder het oppervlak zijn materiÃ«le getuigenissen verborgen.
Bij de terp bij de Poppendammergouw of op Marken zijn ze onderzocht. De Waterlandse Zeedijk zal zijn
geheimen wellicht prijsgeven wanneer deze in de toekomst wordt versterkt en archeologisch onderzoek
noodzakelijk is.
De fietsroute is een initiatief van Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat begin 2015 opent in
Castricum. Tot die tijd kunnen bewoners en bezoekers van Noord-Holland alvast kennismaken met archeologie
door middel van routes, presentaties en activiteiten.
De fietsroute van 58 kilometer start in Purmerend, voert langs Edam, Monnickendam, Volendam en Marken.
Een verkorte route (40 kilometer) gaat van Marken direct naar Monnickendam. Tijdens het zomerseizoen is er
een extra routevariant met een pontje.
De mobiele presentatie over Huis van Hilde en archeologie in de regio Waterland staat vanaf 3 september in de
prachtige Grote Kerk in Edam. De Archeologische Werkgroep Waterland stelde de vitrine met Waterlandse
vondsten samen.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie landbouw energie
â€˜Stikstofaanpak PAS frustreert mij ookâ€™Profiel - Boerderij Vandaag
28-08-2014 /pagina 5 /sectie Bert Westenbrink
In Noord-Holland willen driehonderd melkveehouders uitbreiden, maar ze moeten wachten op de PAS-regeling.
â€œHet frustreert enorm, mij ookâ€ , zegt gedeputeerde Jaap Bond.
door Bert Westenbrink

In het provinciehuis in Haarlem zegt gedeputeerde Jaap Bond: â€œNoord-Holland is een randstadprovincie
met 61 procent landbouwareaal, dat is uniek.â€ Waarna een trotse opsomming volgt van buitengewone
agrarische gebieden: Aalsmeer, â€˜s werelds grootste veiling, een aaneengesloten bollengebied dat ook het
predikaat â€˜s werelds grootste krijgt, Neerlands derde fruitteeltgebied en verder akkerbouw, melkveehouderij
en Seed Valley met veredelings- en zaadbedrijven van wereldniveau. Wat Bond maar wil zeggen: landbouw is
een heel belangrijke economische pijler voor Noord-Holland.
Om de toekomst van de sector veilig te stellen, zet de provincie in op biologische landbouw. Bond legt uit:
â€œDe biologische landbouw is de kraamkamer voor innovaties op gebied van verduurzaming. En dat is
cruciaal voor het voortbestaan van de sector. Veel vernieuwingen in de biologische landbouw zijn toepasbaar in
de gangbare landbouw.â€
Het biologische areaal ligt rond de 6.300 hectare (4,9 procent), verdeeld over circa 140 bedrijven.
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Biologische boeren in Noord-Holland die willen uitbreiden of omschakelen zoeken grond.
â€œJa, dat is lastig. We zijn al zeven jaar aan het trekken om het biologisch areaal op het niveau van 7 procent
te krijgen. Zeven jaar geleden zag de wereld er heel anders uit, toen konden we een financieel vangnet
creÃ«ren voor bedrijven die wilden omschakelen naar biologisch. Maar dat mocht niet meer, want het was een
vorm van staatssteun. Dus zijn we gaan zoeken naar een andere manier van ondersteunen. En een van die
manieren is herstructurering, herverkaveling, maar dan voor biologische gronden. â€œ

Dat zet voldoende zoden aan de dijk?
â€œEr loopt nu een proefproject, Bio Valley, in de buurt van Harenkarspel. De Stichting ter verbetering van de
Agrarische Structuur in Noord-Holland (Stivas) probeert daar het biologisch areaal groter te maken. Verder
onderzoeken we of we aan de randen van de ecologische hoofdstructuur (inmiddels opgevolgd door het
Nationaal Natuur Netwerk) gronden kunnen gaan bestemmen voor biologische landbouw. In die zones komt de
gangbare landbouw in de problemen, dus kun je kijken of biologische landbouw in combinatie met natuurbeheer
haalbaar is.â€
De gedeputeerde zegt dat de provincie zijn biologische ambities in Ã©Ã©n klap kan verwezenlijken als het
glastuinbouwgebied Agriport A7 in Middenmeer aangemerkt zou worden als biologisch. â€œDe enige reden
waarom ze niet het predikaat biologisch krijgen, is omdat ze op glaswol telen en dat is logisch, want ziekten
komen via de grond de kas binnen. Maar verder is alles volgens de biologische regels. In landen als Amerika
wordt glaswol geaccepteerd, maar hier niet. Dat zou vanuit Europa geregeld moeten worden. Gelijk speelveld.
Dat geldt voor meer zaken. Als je kijkt naar Natura 2000, dan zijn we ook weer het braafste jongetje van de
klas.â€

Als je voorop wilt lopen met biodiversiteit en verduurzaming, dan moet je wel.
â€œKlopt. Maar het gaat wel om een belangrijk deel van je economie. In Europa worden afspraken gemaakt en
in het Nederlandse parlement doen we daar nog een schep bovenop. We zitten middenin de problematiek van
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In bepaalde delen van Nederland is geen ontwikkelruimte meer.
Hoe komt dat? Omdat we de lat ongelooflijk hoog hebben gelegd.â€

Is er nog ontwikkelingsruimte in Noord-Holland?
â€œDat moeten we van het Rijk horen. Wij hebben in Noord-Holland zoâ€™n driehonderd aanvragen liggen
van melkveehouders die willen uitbreiden. En daar moeten we tegen zeggen: even wachten, we weten het nog
niet. In het najaar komen de stukken, daarna gaat het naar de Tweede en Eerste Kamer. â€œ

Zo lang moeten zij wachten?
â€œJa, terwijl de melkquota eraf gaan. Ze willen investeren. De melkprijs is goed. Het frustreert enorm, ook mij.
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Maar het is een voorbeeld van Europese regeling, die vervolgens in Den Haag wordt aangescherpt en dan over
de schutting wordt gegooid bij de provincies voor de uitvoering.â€

In andere provincies kunnen bedrijven wel uitbreiden.
â€œJa, en daar zijn de provincies teruggefloten door het hoogste rechtscollege, de Raad van State. We
proberen geen valse verwachting te wekken en eerlijk, open en transparant te zijn en de sector erbij te
betrekken. Ik heb er inmiddels voor gezorgd dat de ambtelijke capaciteit met drie voltijdbanen is uitgebreid,
zodat we heel snel kunnen werken als de duidelijkheid er is.â€

Een ander actueel onderwerp dat speelt in Noord-Holland is de vaartoeslag voor boeren in het
veenweidegevied. Die vervalt. En de provincie wordt erop aangekeken. Onterecht, schrijft u in uw blog.
â€œOm de schuld bij de provincie te leggen vind ik te kort door de bocht. De vergoeding werd verstrekt in het
kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als een soort van inkomenstoeslag. Nou, die mogen wij niet
verstrekken. Bovendien hebben we het principe dat we niet de gaten opvullen die het Rijk laat vallen. Met de
decentralisatie van het groene beheer vangen we als provincies al genoeg op, want die korting van â‚¬â€‰400
miljoen staat nog steeds. Er wordt nu net gedaan alsof Sharon Dijksma Henk Bleker doet vergeten, maar het
bedrag is nog precies hetzelfde. En wat de vaartoeslag betreft, als we die kunnen koppelen aan provinciale
beleidsdoeleinden voor natuurbeheer, dan heb ik misschien een kapstok.â€

Dat mag wel?
â€œJa. Maar het is wel zo dat er veel scherper gekeken wordt naar de doelen die je bereikt. Daar heeft de
Randstedelijke Rekenkamer een rapport over geschreven. En Provinciale Staten zitten er bovenop. Ook wat
beteft natuurdoelen. En als je kijkt naar de concentratiegebieden weidevogels, daar hebben we gigantisch veel
geld ingestopt, terwijl populaties achteruit hollen. Dan stop ik liever meer geld in gebieden die het wel goed
doen.â€

Scherpere keuzes maken.
â€œJa. Nu is het voor beide â€“ de weidevogels en de landbouw â€“ slecht. We moeten kiezen. En daar
moeten we het gesprek maar eens over aangaan met de agrariÃ«rs.â€

Nog een onderwerp: de ganzen. Noord-Holland stelt vier maanden winterrust in.
â€œNee, dat is niet zo. We hebben heel pragmatisch afgesproken: dit is een overgangsjaar. 2015 begint het.
Als we een goed resultaat hebben, kan de winterrust langer worden. Hebben we een slecht resultaat, dan wordt
die korter. Wat ik sterk vind, is dat we doelsteling van de G7 overeind houden. We gaan terug naar het niveau
van 2005. De vogelbescherming zijn we kwijt, maar jagersvereniging KNJV is er weer bij. En we doen het met
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de natuurbeschermingsorganisaties, daar ben ik blij mee. Want als je die verliest, kom je er nooit.â€

Jaap Bond (1957) begon in 1996 zijn politieke carriÃšre als steunlid van de CDA-fractie in zijn geboorteplaats
Edam-Volendam. In 1999 stapte hij over naar Provinciale Staten, waar hij van 2003-2007 fractievoorzitter was.
In 2007 werd Bond gedeputeerde. Hiervoor werkte hij 28 jaar bij de politie.
Noord-Holland heeft als Randstadprovincie 61 procent landbouwareaal, zegt Jaap Bond.Biologisch
melkveebedrijf in Noord-Holland. Volgens gedeputeerde Jaap Bond is de biologische landbouw de kraamkamer
voor innovaties op gebied van verduurzaming.
(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Groei melkveebedrijven massaal gedwarsboomd - Boerderij Vandaag
28-08-2014 /pagina 1 /sectie Bert Westenbrink
Haarlem â€“ Zoâ€™n driehonderd melkveehouders in Noord-Holland wachten op een vergunning om te mogen
uitbreiden. Dat zegt gedeputeerde Jaap Bond.
De provincie heeft, zo zegt Bond in een interview met Boerderij Vandaag, de vergunningverlening opgeschort in
afwachting van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regeling wordt naar verwachting begin
volgend jaar van kracht. Bond: â€œWe moeten eerst uit Den Haag te horen krijgen wat er kan en wat er niet
kan.â€
Dat de boeren willen uitbreiden met het oog op het einde van de melkquotering, weet Bond ook. â€œJa, ze
willen investeren. De melkprijs is goed. Het frustreert enorm, mij ook.â€
De gedeputeerde zegt blij te zijn dat Noord-Holland niet heeft gehandeld zoals provincies als Gelderland en
Utrecht die toch vergunningen verstrekten en zijn teruggefloten door de Raad van State. â€œWe proberen
geen valse verwachting te wekken en eerlijk, open en transparant te zijn en de sector erbij te betrekken.â€
De vraag is welke ontwikkelingsruimte de provincie krijgt om boeren de mogelijkheid tot uitbreiding te geven.
> Pagina 5
Jaap Bond
(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Distriportrel voelbaar tot in Uithoorn - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
14

Provincie: â€™14 miljoen en we heffen beslag opâ€™ GS eist bankgaranties voor â€™verliesâ€™
bedrijventerrein
Berkhout De provincie Noord-Holland heeft niet alleen beslag laten leggen op de gronden bij Distriport, nabij
Berkhout: vooruitlopend op verdere schadeclaims is ook op bouwgrond in de gemeente Uithoorn beslag gelegd.
Dat het conflict tussen Noord-Holland en de Westfriese projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler over groot
geld gaat, blijkt wel uit het feit dat de provincie denkt dat de echte schade van het afketsen van Distriport gelijk
staat aan bijna 14 miljoen euro.
Om die reden is dus beslag gelegd op de gronden. Later is dat beslag namens de provincie uitgebreid naar
meerdere tegoeden en grondposities. Opmerkelijk is dat Noord-Holland ook de geplande bouw van bijna 200
huizen en appartementen in Uithoorn heeft geblokkeerd.
Deze grond is eigendom van Zeeman en dit project (â€™Allure aan de Amstelâ€™) valt wat GS betreft ook
onder het beslag. Daarop is de projectontwikkelaar in het geweer gekomen.
De Amsterdamse rechtbank vindt dit beslag wat â€™onevenredigâ€™, als het om de blokkade voor de
huizenbouw in Uithoorn gaat. De tussenoplossing is dat de ontwikkelaar in ieder geval in Uithoorn verder mag
gaan. Dat beslag wordt opgeheven.
In een brief aan de Statenleden laat het college van GS weten dat men overigens nog steeds bereid is alle
beslagen tegen Zeeman op te heffen. De enige voorwaarde is dat de projectontwikkelaar dan een bankgarantie
kan overleggen van 13,8 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat de provincie in hoger beroep nu van het
bedrijf eist.
â€™Ongefundeerdâ€™ Dat het Provinciaal bestuur dit soort zaken meedeelt aan de Statenleden, wordt door
de directie van Zeeman betreurd, zo staat in een verklaring. ,,Het gaat om een kwestie die nog steeds onder de
rechter is.â€™â€™ De projectontwikkelaar beklemtoont dat de verdachtmakingen van GS over de
grondtransacties als â€™ongefundeerde aantijgingenâ€™ moeten worden gezien. Het gaat volgens de directie
om een interne herstructurering binnen Zeeman.
,,Zoiets heeft een legitieme, zakelijke achtergrond en is na langdurige voorbereiding en in overleg met
adviseurs, de belastingdienst en de bank tot stand gekomen.â€™â€™
Het bedrijf stelt dat de beschuldigingen op dit punt ook niet in het vonnis zijn overgenomen, na succesvolle
argumentatie van het bedrijf.
,,In zo verre is de informatie van GS aan de Statenleden dan ook mosterd na de maaltijd.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Detailhandel in zwaar weer - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina KEN_Regio_07 /editie KEN /auteur pieter van hove
p.van.hove@hollandmediacombinatie.nl
IJmond De detailhandel in de IJmond staat er van de regioâ€™s in Noord-Holland het minste voor. Dit is een
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gevolg van de nabijheid van aantrekkelijkere winkelgebieden in de hoofdstad, zo blijkt uit cijfers van cijfers van
ING Economisch Bureau. Hier is de werkgelegenheid de afgelopen jaren flink afgenomen en is de
winkelleegstand met 13,6 procent hoog vergeleken met het landelijk beeld 8,7 procent.
Ook de detailhandel in Alkmaar en Heerhugowaard - de winkelsteden van Noord-Holland Noord â€“ heeft het
lastig en ondervindt met een leegstand van 11,9 procent de gevolgen van de verschuiving naar internet.
Gunstiger is het beeld in de Zaanstreek. De facelift van het stadscentrum in Zaandam lijkt goed uit te pakken en
de komst van onder andere de Primark heeft voor groei van het winkelaanbod gezorgd.
De Noord-Hollandse detailhandel is volgens de onderzoekers vooruitstrevend ingesteld. De provincie telt de
meeste webwinkels (3770) en dit aantal groeide de afgelopen jaren bovendien sterk. De
â€™webshopdichtheidâ€™ is vrijwel overal bovengemiddeld en dit maakt de provincie goed gepositioneerd
voor de toekomst. Toch is het beeld tegelijkertijd verdeeld en niet overal gunstig. Het winkeloppervlak per 1000
inwoners ligt onder het landelijk gemiddelde, maar loopt regionaal met 2390 vierkante meter (Alkmaar en
omgeving) tot 1480 vierkante meter (agglomeratie Haarlem) sterk uiteen.
Veel fysieke detailhandel is voor inkomsten aangewezen op de lokale bevolking maar in grote delen van NoordHolland profiteren winkeliers ook van toerisme.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de kustgebieden Texel en Amsterdam, waar bedrijven in lastige tijden een graantje
meepikken van toeristische topjaren.
Positief is dat deze bestedingen ook in het internettijdperk grotendeels op peil blijven. Aan de andere kant
lekken bestedingen uit de rest van de provincie weg door forensen die een deel van hun inkopen in Amsterdam
doen.
De detaillisten in de woonregioâ€™s Haarlem en Gooi- en Vechtstreek merken dit, maar hebben wel het
voordeel dat het besteedbaar inkomen in hun verzorgingsgebied minimaal 15 procent hoger ligt.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Steekspel met grond - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Provincie blokkeert transactie Distriport Rechter haalt streep door plan â€™legeâ€™ BV Zeeman: aantijgingen
grondtransacties zijn ongefundeerd
Berkhout Projectontwikkelaar Zeeman Real Estate bv heeft geprobeerd de omstreden grond voor Distriport met
wat transacties buiten bereik van de provincie Noord-Holland te krijgen.
Dat is mislukt: de provincie heeft snel beslag laten leggen op grond en banktegoeden van de ontwikkelaar.
De rechter heeft in een kort geding bepaald dat dit ten dele terecht is gebeurd. Er was immers al door de
provincie beslag gelegd op de grond bij Berkhout. De provincie stelt dat je die grond dan niet onderhands in
vreemde handen mag laten overgaan.
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De uitspraak van de Amsterdamse rechtbank is dat de projectontwikkelaar ruim 2,7 miljoen euro moet
â€™parkerenâ€™ bij een onafhankelijke financiÃ«le instelling. Op die manier kan Noord-Holland altijd bij het
geld komen dat gelijk staat aan de schadeclaim. Tot betaling komt het pas wanneer de juridische procedures
zijn afgesloten.
Aandeelhouder Zeeman en De Peyler zouden vanaf 2007 samen met provincie, Kamer van Koophandel en
gemeenten als aandeelhouder het grote bedrijventerrein Distriport bij Berkhout ontwikkelen.
Dat plan raakte door de financiÃ«le crisis in het slop, waardoor in 2011 het gezamenlijk verdienmodel in een
bitter slepend conflict veranderde. De projectontwikkelaars hadden hun grond aan de provincie verkocht. Toen
die de bestemming had geregeld, zou Noord-Holland de grond terugverkopen aan de twee bedrijven. Die twee
hadden echter geen trek meer in de afspraak en zagen van de koop af.
Aansprakelijk Daarna werd het conflict voor de rechtbank uitgevochten. De rechter bepaalde al snel dat de
afspraak was geschonden en dat de projectontwikkelaars aansprakelijk zijn voor de schade. Tegen die
uitspraak is intussen hoger beroep aangetekend. Eind 2013 bleek dat Zeeman bijna de hele
vastgoedportefeuille, waaronder ook de gronden in handen heeft gegeven van een nieuwe bv, Zeeman Real
Estate.
De provincie was bang dat op die manier een lege BV achterblijft, zodat de schadeclaim niet langer zou kunnen
worden verhaald.
In een korte verklaring laat de directie van Zeeman weten dat de aantijgingen van de provincie over de gronden
ongefundeerd zijn. De transfer van de gronden is een louter bedrijfsmatige en legitieme stap geweest, aldus de
directie.
Regionaal 7:
Distriportrel voelbaar tot in Uithoorn
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Groen
Groei melkveebedrijven massaal gedwarsboomd - Boerderij Vandaag
28-08-2014 /pagina 1 /sectie Bert Westenbrink
Haarlem â€“ Zoâ€™n driehonderd melkveehouders in Noord-Holland wachten op een vergunning om te mogen
uitbreiden. Dat zegt gedeputeerde Jaap Bond.
De provincie heeft, zo zegt Bond in een interview met Boerderij Vandaag, de vergunningverlening opgeschort in
afwachting van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regeling wordt naar verwachting begin
volgend jaar van kracht. Bond: â€œWe moeten eerst uit Den Haag te horen krijgen wat er kan en wat er niet
kan.â€
Dat de boeren willen uitbreiden met het oog op het einde van de melkquotering, weet Bond ook. â€œJa, ze
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willen investeren. De melkprijs is goed. Het frustreert enorm, mij ook.â€
De gedeputeerde zegt blij te zijn dat Noord-Holland niet heeft gehandeld zoals provincies als Gelderland en
Utrecht die toch vergunningen verstrekten en zijn teruggefloten door de Raad van State. â€œWe proberen
geen valse verwachting te wekken en eerlijk, open en transparant te zijn en de sector erbij te betrekken.â€
De vraag is welke ontwikkelingsruimte de provincie krijgt om boeren de mogelijkheid tot uitbreiding te geven.
> Pagina 5
Jaap Bond
(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€˜Stikstofaanpak PAS frustreert mij ookâ€™Profiel - Boerderij Vandaag
28-08-2014 /pagina 5 /sectie Bert Westenbrink
In Noord-Holland willen driehonderd melkveehouders uitbreiden, maar ze moeten wachten op de PAS-regeling.
â€œHet frustreert enorm, mij ookâ€ , zegt gedeputeerde Jaap Bond.
door Bert Westenbrink

In het provinciehuis in Haarlem zegt gedeputeerde Jaap Bond: â€œNoord-Holland is een randstadprovincie
met 61 procent landbouwareaal, dat is uniek.â€ Waarna een trotse opsomming volgt van buitengewone
agrarische gebieden: Aalsmeer, â€˜s werelds grootste veiling, een aaneengesloten bollengebied dat ook het
predikaat â€˜s werelds grootste krijgt, Neerlands derde fruitteeltgebied en verder akkerbouw, melkveehouderij
en Seed Valley met veredelings- en zaadbedrijven van wereldniveau. Wat Bond maar wil zeggen: landbouw is
een heel belangrijke economische pijler voor Noord-Holland.
Om de toekomst van de sector veilig te stellen, zet de provincie in op biologische landbouw. Bond legt uit:
â€œDe biologische landbouw is de kraamkamer voor innovaties op gebied van verduurzaming. En dat is
cruciaal voor het voortbestaan van de sector. Veel vernieuwingen in de biologische landbouw zijn toepasbaar in
de gangbare landbouw.â€
Het biologische areaal ligt rond de 6.300 hectare (4,9 procent), verdeeld over circa 140 bedrijven.

Biologische boeren in Noord-Holland die willen uitbreiden of omschakelen zoeken grond.
â€œJa, dat is lastig. We zijn al zeven jaar aan het trekken om het biologisch areaal op het niveau van 7 procent
te krijgen. Zeven jaar geleden zag de wereld er heel anders uit, toen konden we een financieel vangnet
creÃ«ren voor bedrijven die wilden omschakelen naar biologisch. Maar dat mocht niet meer, want het was een
vorm van staatssteun. Dus zijn we gaan zoeken naar een andere manier van ondersteunen. En een van die
manieren is herstructurering, herverkaveling, maar dan voor biologische gronden. â€œ
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Dat zet voldoende zoden aan de dijk?
â€œEr loopt nu een proefproject, Bio Valley, in de buurt van Harenkarspel. De Stichting ter verbetering van de
Agrarische Structuur in Noord-Holland (Stivas) probeert daar het biologisch areaal groter te maken. Verder
onderzoeken we of we aan de randen van de ecologische hoofdstructuur (inmiddels opgevolgd door het
Nationaal Natuur Netwerk) gronden kunnen gaan bestemmen voor biologische landbouw. In die zones komt de
gangbare landbouw in de problemen, dus kun je kijken of biologische landbouw in combinatie met natuurbeheer
haalbaar is.â€
De gedeputeerde zegt dat de provincie zijn biologische ambities in Ã©Ã©n klap kan verwezenlijken als het
glastuinbouwgebied Agriport A7 in Middenmeer aangemerkt zou worden als biologisch. â€œDe enige reden
waarom ze niet het predikaat biologisch krijgen, is omdat ze op glaswol telen en dat is logisch, want ziekten
komen via de grond de kas binnen. Maar verder is alles volgens de biologische regels. In landen als Amerika
wordt glaswol geaccepteerd, maar hier niet. Dat zou vanuit Europa geregeld moeten worden. Gelijk speelveld.
Dat geldt voor meer zaken. Als je kijkt naar Natura 2000, dan zijn we ook weer het braafste jongetje van de
klas.â€

Als je voorop wilt lopen met biodiversiteit en verduurzaming, dan moet je wel.
â€œKlopt. Maar het gaat wel om een belangrijk deel van je economie. In Europa worden afspraken gemaakt en
in het Nederlandse parlement doen we daar nog een schep bovenop. We zitten middenin de problematiek van
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In bepaalde delen van Nederland is geen ontwikkelruimte meer.
Hoe komt dat? Omdat we de lat ongelooflijk hoog hebben gelegd.â€

Is er nog ontwikkelingsruimte in Noord-Holland?
â€œDat moeten we van het Rijk horen. Wij hebben in Noord-Holland zoâ€™n driehonderd aanvragen liggen
van melkveehouders die willen uitbreiden. En daar moeten we tegen zeggen: even wachten, we weten het nog
niet. In het najaar komen de stukken, daarna gaat het naar de Tweede en Eerste Kamer. â€œ

Zo lang moeten zij wachten?
â€œJa, terwijl de melkquota eraf gaan. Ze willen investeren. De melkprijs is goed. Het frustreert enorm, ook mij.
Maar het is een voorbeeld van Europese regeling, die vervolgens in Den Haag wordt aangescherpt en dan over
de schutting wordt gegooid bij de provincies voor de uitvoering.â€

In andere provincies kunnen bedrijven wel uitbreiden.
â€œJa, en daar zijn de provincies teruggefloten door het hoogste rechtscollege, de Raad van State. We
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proberen geen valse verwachting te wekken en eerlijk, open en transparant te zijn en de sector erbij te
betrekken. Ik heb er inmiddels voor gezorgd dat de ambtelijke capaciteit met drie voltijdbanen is uitgebreid,
zodat we heel snel kunnen werken als de duidelijkheid er is.â€

Een ander actueel onderwerp dat speelt in Noord-Holland is de vaartoeslag voor boeren in het
veenweidegevied. Die vervalt. En de provincie wordt erop aangekeken. Onterecht, schrijft u in uw blog.
â€œOm de schuld bij de provincie te leggen vind ik te kort door de bocht. De vergoeding werd verstrekt in het
kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als een soort van inkomenstoeslag. Nou, die mogen wij niet
verstrekken. Bovendien hebben we het principe dat we niet de gaten opvullen die het Rijk laat vallen. Met de
decentralisatie van het groene beheer vangen we als provincies al genoeg op, want die korting van â‚¬â€‰400
miljoen staat nog steeds. Er wordt nu net gedaan alsof Sharon Dijksma Henk Bleker doet vergeten, maar het
bedrag is nog precies hetzelfde. En wat de vaartoeslag betreft, als we die kunnen koppelen aan provinciale
beleidsdoeleinden voor natuurbeheer, dan heb ik misschien een kapstok.â€

Dat mag wel?
â€œJa. Maar het is wel zo dat er veel scherper gekeken wordt naar de doelen die je bereikt. Daar heeft de
Randstedelijke Rekenkamer een rapport over geschreven. En Provinciale Staten zitten er bovenop. Ook wat
beteft natuurdoelen. En als je kijkt naar de concentratiegebieden weidevogels, daar hebben we gigantisch veel
geld ingestopt, terwijl populaties achteruit hollen. Dan stop ik liever meer geld in gebieden die het wel goed
doen.â€

Scherpere keuzes maken.
â€œJa. Nu is het voor beide â€“ de weidevogels en de landbouw â€“ slecht. We moeten kiezen. En daar
moeten we het gesprek maar eens over aangaan met de agrariÃ«rs.â€

Nog een onderwerp: de ganzen. Noord-Holland stelt vier maanden winterrust in.
â€œNee, dat is niet zo. We hebben heel pragmatisch afgesproken: dit is een overgangsjaar. 2015 begint het.
Als we een goed resultaat hebben, kan de winterrust langer worden. Hebben we een slecht resultaat, dan wordt
die korter. Wat ik sterk vind, is dat we doelsteling van de G7 overeind houden. We gaan terug naar het niveau
van 2005. De vogelbescherming zijn we kwijt, maar jagersvereniging KNJV is er weer bij. En we doen het met
de natuurbeschermingsorganisaties, daar ben ik blij mee. Want als je die verliest, kom je er nooit.â€

Jaap Bond (1957) begon in 1996 zijn politieke carriÃšre als steunlid van de CDA-fractie in zijn geboorteplaats
Edam-Volendam. In 1999 stapte hij over naar Provinciale Staten, waar hij van 2003-2007 fractievoorzitter was.
In 2007 werd Bond gedeputeerde. Hiervoor werkte hij 28 jaar bij de politie.
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Noord-Holland heeft als Randstadprovincie 61 procent landbouwareaal, zegt Jaap Bond.Biologisch
melkveebedrijf in Noord-Holland. Volgens gedeputeerde Jaap Bond is de biologische landbouw de kraamkamer
voor innovaties op gebied van verduurzaming.
(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bezwaar Eilandspolder ongegrond - Boerderij Vandaag
28-08-2014 /pagina 3 /sectie Jan Braakman
Den Haag â€“ De aanwijzing van de Eilandspolder in Noord-Holland als Natura 2000-gebied blijft in stand.
Staatssecretaris Sharon Dijksma hoeft niet op de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) te wachten om een natuurgebied aan te wijzen, zegt de rechter.
Wel moet het ministerie een aantal aanpassingen aan de grenzen van het gebied ongedaan maken. Bezwaren
van een betrokken boer en LTO Noord tegen de aanwijzing zijn door de Raad van State ongegrond verklaard.
LTO Noord en de agrarisch ondernemer voerden onder meer aan dat de staatssecretaris geen rekening heeft
gehouden met de belangen van de boer, terwijl bovendien de bescherming van soorten is aangevoerd die in
het gebied niet voorkomen of geen bescherming behoeven.
De rechter stelt dat de staatssecretaris bij de begrenzing van natuurgebieden alleen maar hoeft te kijken naar
de belangen van de te beschermen planten en dieren en daarbij geen afweging hoeft te maken met de
belangen van een boer. De rechter is het ook oneens met de stelling dat de noordse woelmuis of andere
dieren- en plantensoorten in het gebied niet beschermd hoeven te worden, omdat ze nauwelijks voorkomen. De
rechter wijst naar rapportages van Alterra en de Vereniging voor Zoogdierkunde. Daarin staat dat de woelmuis
in flinke aantallen in de Eilandspolder voorkomt en dat de polder een belangrijke functie vervult als verbinding
tussen andere natuurgebieden.
De gemeenten Beemster en Schermer vrezen dat de aanwijzing van het natuurgebied de agrarische sector
onnodig zal belemmeren.
(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Pyrrusoverwinning inzake Eilandspolder - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina WAT_Regio_06 /editie WAT /auteur joost reijnders
door Joost Reijnders
Den Haag Op Ã©Ã©n klein punt hebben de gemeenten Schermer en Beemster, LTO Noord en de Stichting
Open Polders hun gelijk gehaald in de Raad van State zaak tegen het besluit om van de Eilandspolder een
formeel een beschermd Natura 2000-gebied te maken. De staatssecretaris van economische zaken heeft ten
onrechte een strook ter hoogte van het buurtschap Noordeinde buiten het Natura 2000-gebied gehouden. Hij
erkent dat ook, en heeft van de Raad van State opdracht gekregen binnen twaalf weken met een nieuw plan
voor dat stuk te komen. Op alle andere punten haalden de bezwaarmakers bakzeil. Een Pyrrusoverwinning
dus.
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De Eilandspolder is een van de natuurgebieden die in Europees verband zijn aangewezen als onderdeel van
een te beschermen ecologisch netwerk. Beter bekend als de Natura 2000-gebieden. In april vorig jaar heeft de
staatssecretaris van economische zaken de Eilandspolder formeel aangewezen als speciale
beschermingszone.
Daartegen werd bezwaar aangetekend, vooral omdat door die aanwijzing in de Eilandspolder vrijwel geen
agrarische activiteiten meer mogelijk zijn. En dat is lastig voor boeren die in het gebied actief zijn. Maar volgens
de Raad van State heeft de staatsecretaris gelijk als hij stelt dat alleen ecologische en ornithologische criteria
gelden. Wat er precies mag en niet mag, moet overigens nog worden vastgelegd in een beheersplan.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Nul op rekest in Eilandspolder - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina ALK_Regio_04 /editie ALK /auteur HDC Media
Den Haag Op Ã©Ã©n klein punt hebben de gemeenten Schermer en Beemster, LTO Noord en de Stichting
Open Polders hun gelijk gehaald in de Raad van State zaak tegen het besluit om van de Eilandspolder formeel
een beschermd Natura 2000-gebied te maken.
Staatssecretaris Dijksma (Economische zaken) heeft ten onrechte een strook ter hoogte van het buurtschap
Noordeinde buiten het Natura 2000-gebied gehouden. Zij erkent dat ook, en heeft van de Raad van State
opdracht gekregen binnen twaalf weken met een nieuw plan voor dat stuk te komen. Op alle andere punten
kregen de bezwaarmakers nul op het rekest.
De Eilandspolder is een van de natuurgebieden die in Europees verband zijn aangewezen als onderdeel van
een te beschermen ecologisch netwerk. Beter bekend als de Natura 2000-gebieden. In april 2013 heeft Dijksma
de Eilandspolder formeel aangewezen als speciale beschermingszone.
Daartegen werd bezwaar aangetekend, vooral omdat door die aanwijzing in de polder vrijwel geen agrarische
activiteiten meer mogelijk zijn. Volgens de Raad van State heeft de staatsecretaris gelijk als zij stelt dat alleen
ecologische en ornithologische criteria gelden.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ontwerp natuurbeheerplan 2015 - Haarlem dit Weekend
29-08-2014 /pagina 21
REGIO - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp natuurbeheerplan voor 2015
vastgesteld. Het ontwerp natuurbeheerplan ligt van 28 april tot en met 9 juni 2014 ter inzage.
Dit plan beschrijft waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welk soort natuur en beheer
gewenst is en voor welke locaties natuurbeherende organisaties, agrariÃ«rs en andere grondeigenaren
subsidie voor natuur- en landschapsbeheer aan kunnen vragen.
Ter inzage
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Het ontwerp natuurbeheerplan is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Het ontwerp
natuurbeheerplan is ook in te zien op alle gemeentehuizen in Noord-Holland en op het kantoor van de
provincie. Belanghebbenden kunnen tussen 28 april en 9 juni een zienswijze indienen. Naar verwachting
nemen Gedeputeerde Staten (GS) in september 2014 een besluit over het definitieve natuurbeheerplan 2015.
Dit plan is leidend voor subsidieaanvragen in 2015.
Subsidie
Op basis van het ontwerp natuurbeheerplan is de vaarlandvergoeding vanaf 2015 niet meer beschikbaar. Dit is
een subsidie voor agrariÃ«rs en natuurbeheerders die natuurbeheer uitvoeren op locaties die alleen over water
bereikbaar zijn. De subsidie wordt vooral aangevraagd in de veenweidengebieden vlak boven Amsterdam. GS
willen het budget voor natuurbeheer zo effectief mogelijk inzetten. Omdat de uitvoeringskosten van de
vaarvergoeding hoog zijn en de vergoeding niet gekoppeld is aan de kwaliteit van het beheer, willen GS de
beschikbare middelen op alternatieve wijze in gaan zetten voor natuurbeheer. Voor agrarisch natuurbeheer zijn
al diverse andere subsidies beschikbaar.
Collectief aanvragen
Op dit moment kan agrarisch natuurbeheer aangevraagd worden via een collectief beheerplan door een
gebiedscoÃ¶rdinator. Met ingang van 2016 zal de aanvraag via collectieven van agrarische grondgebruikers
lopen. Meer informatie over de wijze van aanvragen is te vinden bij www.portaalnatuurenlandschap.nl.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Schade door ganzen beperken - Haarlem dit Weekend
29-08-2014 /pagina 8
REGIO - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen nog meer mogelijkheden scheppen om een halt
toe te roepen aan de alsmaar groeiende schade die ganzen veroorzaken.
De provincie heeft een aantal beleidswijzigingen ter advies voorgelegd aan het Faunafonds, de
Faunabeheereenheid, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming. Medio april besluiten GS definitief over
het nieuwe uitvoeringsbeleid voor ganzen.
Door de sterke groei van het aantal ganzen neemt de schade aan landbouwgewassen explosief toe. In 2013
werd ongeveer â‚¬ 4,5 miljoen aan tegemoetkoming in schade aan landbouwgewassen uitgekeerd aan NoordHollandse boeren, waarvan 89% veroorzaakt door ganzen. Dat is bijna 20% van de schade in heel Nederland.
Populatiebeheer
Ter vergelijking: in 2003 werd er in Noord-Holland slechts â‚¬ 0,5 miljoen aan tegemoetkomingen in schade
uitgekeerd. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitkering van deze tegemoetkomingen. Daarnaast is de
provincie bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen op de Flora- en faunawet, waarmee bepaalde
diersoorten verjaagd of gedood kunnen worden. Het nieuwe beleid wordt de basis voor beoordelen van
ontheffingsaanvragen.
De provincie wil de winterperiode laten ingaan op 1 november (voorheen 1 oktober) en de zomerperiode op 1
maart (voorheen 1 april). Daardoor wordt het mogelijk om twee maanden langer aan populatiebeheer te doen.
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Ganzen doden
Het op grote schaal vangen en doden van ganzen met CO2 is vanwege Europese regelgeving nog niet
mogelijk. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, zoals voor de regio Schiphol in het kader van de vliegveiligheid. Het
ministerie van I&M en EZ lobbyen in Brussel om de regelgeving aan te passen, zodat het middel in de toekomst
makkelijker kan worden toegepast, ook voor het bestrijden van landbouwschade.
Noord-Holland overlegt met de andere provincies over de hoogte van de tegemoetkomingen in schade. De
provincies willen hier Ã©Ã©n lijn in trekken. De provincies hebben besloten dat ze een plafond willen stellen
aan de uitkeringen voor zomerschade en dat ze een behandelbedrag willen instellen voor schadeverzoeken.
Ook gaat de provincie rustgebieden aanwijzen waar de ganzen met rust worden gelaten en waarbinnen
minimaal 100% wordt tegemoetgekomen in de schade. Deze rustgebieden zijn nodig om te waarborgen dat
beschermde soorten overwinterende ganzen een levensvatbare populatie houden.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Doe een lam aan het spitâ€™ - Gooi- en Eemlander
29-08-2014 /pagina GHI_Regio_07 /editie GHI /sectie Regio /auteur HDC Media
Een van de experts die eerder dit jaar aanwezig was bij de Hilversumse bijeenkomst rond schapenvlees en
natuurbeheer was herder Stijn Hilgers. Hij vertelde hoe zijn in het Brabantse Goirle gevestigde
begrazingsbedrijf Schapenheid overschakelde van de wankele financiÃ«le basis van natuursubsidies naar een
eigen bedrijfssysteem rondom het â€™pastoraal heideschaapâ€™.
Zijn Kempische heideschapen brengen nu geld in het laatje met hun wol, vlees en kaas (â€™slow foodâ€™) en
zelfs mest (â€™slow shitâ€™), die Hilgers voor 12,50 euro de kilo aan de man brengt.
Tijdens de door â€™t Meenthuys verzorgde lunch in de Infoschuur van het GNR had de schaapherder nog een
goede tip voor directeur-rentmeester Bert van der Moolen, zo staat te lezen in het verslag op de
Daarometenwijschaap-website. â€™Doe tijdens de lammetjesdagen van het GNR een schaap of lam aan spit.
Dat trekt de aandacht, en dan kan je direct je verhaal erbij vertellen.â€™
De Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond was ook present bij de expertmeeting in Hilversum. Hij bood het
GNR de diensten aan van het team Biologisch Ondernemen Noord-Holland (een samenwerkingsverband dat
streeft naar meer biologische ondernemingen in de provincie) om te onderzoeken hoe de natuurorganisatie
â€™hierin stappen kan ondernemenâ€™.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Soepballetjes van een Ã©cht Goois schaap - Gooi- en Eemlander
29-08-2014 /pagina GHI_Regio_07 /editie GHI /sectie Regio /auteur eddie de paepe
door Eddie de Paepe
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â€™Bij lamsvlees krijg je een ander soort mondgevoelâ€™ â€™Als je zelf â€™veredeltâ€™, haal je groter
rendementâ€™
Bezoekers van het Bosjesfestival kunnen voor het eerst smullen van Goois schapenvlees. Het Blaricumse
restaurant â€™t Meenthuis serveert daar tomatensoep met Gooise balletjes en broodjes shoarma. Dit in nauwe
samenwerking met het Goois Natuurreservaat, dat naarstig op zoek is naar extra bronnen van inkomsten. De
schaapskudde is het eerst aan de beurt, daarna volgen de grote grazers, de Charolais en Schotse
Hooglanders.
Hilversum Het razend populaire Bosjesfestival is alweer toe aan zijn tiende editie. Het sfeervol aangeklede en
uitgelichte amfitheater en de dito bosschages van Zonnestraal vormen een podium voor cabaretiers, singersongwriters, stand-up comedians en acteurs.
Vanaf dit jaar fungeert het GNR als partner van het evenement. De club zet de schijnwerpers op haar 2800
hectare bos, heide, zandverstuivingen en andere natuur. Jeugdige bezoekers kunnen naar kindervoorstellingen
of zich als dier op de foto laten zetten. Ook wordt er brandhout verkocht ter ondersteuning van de organisatie.
Het GNR is verder verantwoordelijk voor de aanwezigheid van restaurant â€™t Meenthuys, dat onder de
noemer EETlokaal voor het allereerst hapjes van schapenvlees uit het natuurreservaat serveert. Dit jaar
soepballetjes en shoarma, en volgend jaar als het even kan Gooise schapenburgers.
Proefpanel Eerder dit jaar vormden zoâ€™n zestig experts uit het hele land al een proefpanel. In de Infoschuur
kwamen de deskundigen op het gebied van natuurbeheer en schapenvlees bijeen, op uitnodiging van het GNR
en praktijknetwerk â€™Daarom eten wij schaapâ€™.
â€™t Meenthuys verzorgde een lunchbuffet, vertelt Pieke Abelman, compagnon (en zoon) van chefkok Arno
Haagmans. ,,Het GNR, waarvoor wij al veel catering doen, had ons gevraagd om iets te doen met
schapenvlees. Het ging om de vraag: proef je verschil tussen lams- en schaapsvlees? Het vlees van jongere
dieren heeft namelijk de naam dat het smakelijker is. Daarom hebben we diverse gerechten gemaakt van een
lammetje van een jaar oud en een schaap van vijf jaar.â€™â€™
Op het menu stonden cassoulet de Toulouse (stooppot), kroketjes, rillete (geen patÃ©, maar meer lijkend op
een confit), tajine (Marokkaanse stoofschotel), en pilav (Turks rijstgerecht, voor deze gelegenheid met
schapengehakt). Verder was er gerookte schapenham.
De conclusie van de proeverij luidde dat er gÃ©Ã©n verschil in smaak is tussen â€™scharrellamâ€™ en dito
schaap uit de Gooise natuur.
Abelman plaatst daar een paar opmerkingen bij. Op de eerste plaats moet het schaap niet te oud zijn. ,,Er is
natuurlijk een bovengrens. Die schapen zijn geharde dieren, lopen vrij veel en eten vrij arme vegetatie. Na een
aantal jaar wordt het vlees zo pezig dat je er alleen nog maar bouillon van kan trekken. Of er zelf alleen nog
maar hondenbrokken van kan maken.â€™â€™
Mondgevoel Tweede opmerking is dat de structuur van het vlees verschilt. ,,Dat onderscheid was het duidelijkst
bij de tajine, omdat daar grotere stukken vlees in zaten. Bij lamsvlees krijg je een ander soort mondgevoel. Het
is wat zachter van structuur, omdat het wat vetter is. Lammetjes lopen nog niet zo lang buiten. Bij bijvoorbeeld
een kotelet zie je het verschil in vlees goed, maar niet bij gehakt, cassoulet of de vulling van kroketjes.â€™â€™
De expertlunch en het Bosjesfestival vormen onderdeel van een grotere samenwerking tussen het GNR en
â€™t Meenthuys. Directe aanleiding vormen de bezuinigingen (van overheden), die de natuurorganisatie nopen
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om naar nieuwe bronnen van inkomsten uit te kijken. Zo heeft de provincie Noord-Holland een punt gezet
achter de jaarlijkse subsidie aan de 385 Gooise schapen.
Sterk merk Directeur-rentmeester Bert van der Moolen wil natuurbeheer en vleesproductie koppelen, zodat de
twee schaapskuddes â€™uitgroeien tot een sterk merk met ecologisch Ã©n economisch bestaansrechtâ€™.
Ook de 51 runderen van het GNR moeten eraan geloven.
Abelman: ,,We hebben al geoefend met een Schotse Hooglander. Maar die bleek met zijn zeventien of achttien
jaar te oud. We wachten nu op stieren van een jaar oud, die de kudde moeten verlaten. Vroeger werden die
verkocht, gingen ze naar het slachthuis en dat was het dan. Nu kunnen we er een heel eerlijk product van te
maken. Als je zelf â€™veredeltâ€™, haal je een groter rendementâ€™â€™.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ontstresst terug bij de auto, voor maar 3 euro - Trouw
29-08-2014 /pagina 08 /sectie Nederland /auteur HANS MARIJNISSEN
OVERVEEN
reportage | Betaald parkeren ten behoeve van mooie natuur
Een druk op de blauwe knop, het apparaat spuwt een kaartje uit en de slagboom springt open. Wandelaars die
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met de auto willen bezoeken, kunnen die bij het Koevlak, tegen
Overveen aan, op een ruime aangelegde parkeerplaats achterlaten. Willen ze die na een wandeling verlaten,
dan moeten ze twee euro afrekenen, of drie, of acht, naar gelang de duur van hun tocht.
'Tja, ik betaal natuurlijk liever helemaal niks', zegt Jeroen Verstappen, die zojuist zijn oude Fiat Cinquecento
heeft afgesloten. 'Maar het zou ook fijn zijn als er in het centrum van Amsterdam vrij parkeren zou zijn. Laten
we realistisch zijn. Er is hier een mooi parkeerterrein naast het nieuwe bezoekerscentrum, en de natuur wordt
hier prachtig beheerd. Straks kom ik weer helemaal ontstresst teruggewandeld, voor maar drie euro!'
In Noord-Holland zijn de wandelaars al aan dat parkeerkaartje gewend. Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN) beheert hier de duinen namens de provincie, en mag in ruil daarvoor het gebied als waterfilter
gebruiken. Maar om de exploitatie dekkend te maken is ook een bijdrage van de gebruikers nodig. Ze betalen
voor het parkeren, in sommige gebieden is zelfs een wandelkaartje van 1,70 euro nodig en ruiters betalen 5
euro voor een galop door de valleien.
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zoeken al jaren naar wegen om zelf meer geld te verdienen. De
Tweede Kamer heeft destijds ingestemd met de halvering van de subsidie, dus moet het geld voor de aankoop
en het beheer van natuur ergens anders vandaan komen. De voormalige boswachtershuisjes zijn omgevormd
tot luxe recreatiewoningen, de houtoogst en de productie van biomassa is flink opgevoerd, het assortiment in
de winkeltjes is verbeterd, percelen met minder bijzondere natuur zijn verkocht aan particulieren, maar Ã©Ã©n
vraag is nog niet beantwoord: is het redelijk dat ook recreanten voor het bos, de hei en de vennen gaan
betalen?
Die discussie woedt al jaren, maar nu Natuurmonumenten in De Grote Natuur-enquÃªte onder de achterban
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deze mogelijkheid in een vraag heeft verwerkt en De Telegraaf er gisteren chocoladeletters van maakte, wordt
er - vooral digitaal - gemopperd. Waarom zou je betalen voor iets dat er gewoon gratis is?
John Mersh is half Amerikaans en komt, als hij als steward nÃet vliegt, bijna dagelijks naar het Koevlak voor
een rondje Vogelmeer. 'Misschien komt het doordat ik in een ander land ben opgegroeid, maar ik vind dit zo'n
flauwekuldiscussie. In Amerika is het heel gewoon dat je moet betalen voor een natuurgebied. En er zijn heel
veel Nederlanders die dat braaf doen, maar eenmaal terug gaan ze mokken voor een parkeerkaartje van een
paar euro. Laten ze met de fiets komen.'
Dat kan hij makkelijk zeggen, reageert meneer Van Angelen. 'Maar ik woon hartje Haarlem en heb geen tuin. Ik
leef van mijn pensioentje. Ik zet mijn auto daarom op de Zeeweg, daar is het gratis.'
Prima toch, zegt Mersh weer. 'U denkt toch niet dat om alle natuurgebieden hekken met slagbomen komen?
Topplekken als deze verdienen entree en parkeergeld, en dan blijft er genoeg gratis natuur over.'
Het ticket gaat weer in de automaat, die een sticker draag met 'Mooie duinen dankzij uw bijdrage'. Het display
geeft 58 minuten aan. Deze reportage heeft precies twee euro gekost.
Wat zijn de tarieven?
In Park de Hoge Veluwe wordt al geruime tijd entree gevraagd.
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 4,35 euro
Volwassen: 8,70 euro
Auto: 6,20 euro
Paard: 3,10 euro
In Zuid-Kennemerland gelden de volgende tarieven:
Auto: 1ste half uur: gratis
31 min tot 60 min: 2 euro
61 min tot 90 min: 3 euro
Tussen Wijk en Bergen aan Zee kost een persoonlijke dagkaart 1,70 euro, ruiters betalen 5 euro.
(c) Trouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€˜Pilots moeten soelaas bieden - Cobouw
29-08-2014 /pagina Ruimtelijke ordening /auteur Silvester, Mario
Gebiedsontwikkeling lijdt onder gebrekkige samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en beheerders.
Medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat en waterschappen zijn te veel gericht op hun
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eigen praktijk.
Gebrek aan samenwerking funest voor gebiedsontwikkeling
Dat staat in â€˜Samen werken in gebiedsontwikkelingâ€™ van Alterra, het onderzoeksinstituut van
Wageningen Universiteit. Alterra constateert dat landelijke samenwerking tussen de drie organisaties te beperkt
is. Wel spraken Rijkswaterstaat en waterschappen af zaken gezamenlijk aan te pakken en trekt de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) op een aantal punten op met Rijkswaterstaat.
Samenwerkingsverbanden tussen de DLG en waterschappen zijn daarentegen zeldzaam. Daar komt bij dat de
drie clubs door het kabinetsbeleid te maken krijgen met uiteenlopende veranderingen en ook dat stimuleert
interne gerichtheid.
Dat kijken naar de eigen toko staat gebiedsontwikkeling in de weg, mede omdat zo geen recht wordt gedaan
aan het feit dat de organisaties steeds meer van elkaar afhankelijk worden.
Verbetering in de situatie kan voortkomen uit samenwerking op zeer concrete projecten. De gezamenlijke
aanpak moet vooral in de beginfase van een project gestalte krijgen. Daarbij is van belang dat in kaart wordt
gebracht welke werkwijze voor een bepaald project de beste is en hoe die moet worden georganiseerd. Het van
te voren vaststellen van organisatiemodellen en â€š-structuren heeft een averechts effect. Van belang is een
aantal basale zaken gezamenlijk aan te pakken. Het onderzoek noemt als voorbeeld het onderbrengen van alle
beheerplannen in een database. Om de samenwerking goed van de grond te krijgen, adviseert Alterra twee
pilots uit te voeren waarin wordt gewerkt vanuit nieuwe gezichtspunten. Het is daarnaast harde noodzaak dat
de deelnemers hun blik niet meer zo nadrukkelijk richten op de eigen organisatie. Dat de organisaties hun
beleid op elkaar afstemmen bij gebiedsontwikkelingen is van groeiend belang vanwege de vele veranderingen
in het ontwikkelingsproces. In het verleden speelde de rijksoverheid een dominerende rol, maar tegenwoordig
zijn vooral provincies, gemeenten en waterschappen op dit gebied actief. Dit heeft gevolgen voor de rol van de
DLG, Rijkswaterstaat en waterschappen.
(c) Cobouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Parkeergeld in natuur is optie - Gooi- en Eemlander
29-08-2014 /pagina GEE_Regio_01 /editie GEE /sectie Regio /auteur henk runhaar
h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl
door Henk Runhaar
Staatsbosbeheer vooralsnog meest enthousiast Natuurmonumenten: vooral andere inkomsten
Baarn Het invoeren van betaald parkeren voor bezoekers van natuurgebieden in Eemland, Gooi en Vechtstreek
is een serieuze optie voor zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer. Zeker bij toeristische trekpleisters
als Lage Vuursche en Kasteel Groeneveld. Beheerder Rein Berends van deze Staatsbosbeheergebieden voelt
wel voor betaald parkeren. ,,Ik zou bijna zeggen: waarom niet?â€™â€™ Wel wijst hij direct op praktische
problemen. ,,Je zit met de controle. En wat doe je met de kleinere parkeerplaatsen bij landgoed Groeneveld?
Daar ook maar een parkeerautomaat neerzetten? Die dingen zijn absoluut niet goedkoop. Het gaat allemaal om
de vraag: kunnen we er geld mee verdienen?â€™â€™
Het Goois Natuurreservaat (GNR) ziet vooralsnog niets in het innen van parkeergeld, dat zou te weinig
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opleveren. ,,Ons grootste parkeerterrein, tegenover La Place in Laren, heeft zoâ€™n tachtig parkeerplaatsen.
Dat is niet te vergelijken met de duinen waar misschien wel 2500 autoâ€™s op kunnenâ€™â€™, zegt GNRwoordvoerder Edwin van Oevelen.
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12 Landschappen zien betaald parkeren als een mogelijkheid om
meer geld over te houden voor aankoop en bescherming van natuur in Nederland. Geld verdienen is hard nodig
omdat de overheid steeds meer bezuinigd op natuur, stellen ze. Natuurmonumenten bekijkt eerst of bezoekers
eigenlijk wel willen. En onderzoekt ook andere mogelijhheden voor inkomsten. Zoals houtoogst, biomassa en
vakantiehuisjes.â€™â€™
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke ordening
â€™Heel Jisp hoort een monument te zijnâ€™ - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina ZAA_Regio_04 /editie ZAA /auteur koos reitsma
door Koos Reitsma
â€™Wie beschoeiing slaat, komt aan het monumentâ€™ â€™Beschermd dorpsgezicht vond men te ver
gaanâ€™
Jisp De Wegsloot in Jisp is uniek. Om het simpele feit dat er nergens in Noord-Holland nog zoâ€™n sloot te
vinden is, die helemaal open is. De zeldzaamheidswaarde is dus groot. En wat te denken van die schuin
geplaatste huizen aan de Dorpsstraat? Volgens cultuurhistorisch adviseur Jaap van der Veen verdient heel Jisp
een monumentenstatus.
Geen dam belemmert de doorvaart van de twee kilometer lange Wegsloot meer. ,,In Jisp hadden we op zeker
moment Ã©Ã©n damâ€™â€™, vertelt Sjaak Schavemaker, secretaris van de Monumentencommissie
Wormerland. ,,Maar die dam is in 2008 vervangen door een houten brug.â€™â€™
De Wegsloot loopt haaks naar Het Weiver en ligt voor een deel ook in Wormer. Vroeger was de sloot diep en
breed genoeg voor flinke schepen. In de veertiende eeuw werden in Jisp ook koopvaardijschepen gebouwd.
Die voeren over de Wegsloot naar open water. Al was de â€™levensaderâ€™ voor het transport van goederen,
zo divers als turf, schoenen, zeep, kaas, groenten en zuivelproducten zeker zo belangrijk. Bekend is dat in
1612 de Wegsloot verbreed werd tot ongeveer 4,5 meter. Nu is het nog een slootje van soms anderhalve meter
breed.
,,De afbakening van het monument was best lastigâ€™â€™, zegt Schavemaker over de aanwijzing. Aan de
wegkant vormt de huidige beschoeiing de grens, en er tegenover bij de kadastrale grens van de aanliggende
woonhuizen. Maar sommige bewoners, van wie de tuin aan de Wegsloot grenst, zijn bij het vernieuwen van de
beschoeiing voorbij de oude gegaan. Schavemaker: ,,Wordt de beschoeiing daar ooit opnieuw aangepakt, dan
vragen we die terug te brengen tot de erfgrens, en maximaal 25 centimeter boven de waterlijn. Want wie
nieuwe beschoeiing slaat, gaat met het monument aan de gang. Het betekent dat de bewoners daarvoor een
bouwvergunning dienen aan te vragen.â€™â€™ Een andere restrictie betreft de bruggen - die bij voorkeur van
hout zijn. ,,De doorvaarhoogte moet tachtig centimeter zijnâ€™â€™, zegt hij. ,,Dat is mede gedaan met het oog
op de kanovaarders, en de schaatsers natuurlijk.â€™â€™
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Schavemaker: ,,Het doel is dus om de Wegsloot minimaal te behouden zoals die is, maar waar het kan te
verbeteren. Er zijn sinds de toekenning van de monumentenstatus al wat bruggen vernieuwd, en dat is goed
opgepakt. Ik kom zelf uit Assendelft en heb meegemaakt dat het noordelijk deel van de Wegsloot daar is
dichtgemaakt.â€™â€™ Het gebeurde bijna overal. De Wegsloot dempen bood gemeenten uitkomst bij de
aanleg van riolering, waterleiding en elektriciteitskabels.
,,Ik zou het hele dorp Jisp wel beschermd dorpsgezicht willen makenâ€™â€™, zegt Jaap van der Veen
desgevraagd. Hij adviseert onder meer de provincie over het aanwijzen van monumenten. ,,In het huidige dorp
is het rijke walvisverleden nog goed zichtbaarâ€™â€™, zegt hij. ,,De dorpssloot heeft daarom terecht een
beschermde status. Maar de huizen aan de andere kant, die schuin op de Dorpsstraat staan, dat is ook heel
bijzonder. Dat komt, omdat in de oorspronkelijke verkaveling werd uitgegaan van de Ganssloot. Ik heb destijds
het rijk geattendeerd op de bijzonder situatie in Jisp. Maar die wilde dat toen niet, en de provincie is erg
terughoudend met het aanwijzen van nieuwe monumenten.â€™â€™ En de gemeente? Die vond destijds, in
2011, van heel Jisp een beschermd dorpsgezicht maken te ver gaan.

De Wegsloot ter hoogte van het raadhuis in Jisp. Foto Wim Egas
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
De Nieuwe Haven van Hilversum - Gooi- en Eemlander
29-08-2014 /pagina GHI_Regio_11 /editie GHI /sectie Regio /auteur eddie de paepe
door Eddie de Paepe
Wekelijks plaatsen wij op deze plek een luchtfoto, die ergens boven het Gooi, de Vechtstreek of Eemland is
geschoten. Op het kaartje geeft de pijl de kijkrichting van fotograaf Alexander Marks aan.
Hilversum Deze luchtfoto biedt een mooi overzicht van het Hilversumse bedrijventerrein Havenkwarier en
omgeving, gezien vanaf de kant van â€™s-Graveland. Op de voorgrond rechts de accommodatie van
voetbalvereniging sv Olympia â€™25 aan het Kininelaantje, onderdeel van Sportpark Berestein. De naam van
het laantje herinnert aan de Kininefabriek Argasari (geneesmiddelen) die daar van begin jaren dertig tot 1956
actief was.
Linksonder ligt de â€™s-Gravelandse begraafplaats â€™Beresteinâ€™. Van rechtsonder naar linksboven
lopen, maar door de boomkruinen aan het oog onttrokken, de Beresteinseweg en de Gooise Vaart met zijn
woonboten.
Linksboven zijn de daken van het Rooie Dorp te zien, met daarachter het groen van de Oude Haven.
Tot de vanuit de lucht opvallende gebouwen op het bedrijventerrein behoort onder meer het nieuwe en uit de
kluiten gewassen Gamma-pand in de linkerbovenhoek. Iets naar beneden is het witte â€™tentdoekâ€™ van
het OK-tankstation aan de Nieuwe Havenweg goed te zien. Niet te missen is verder de kraan van de Mebinbetonmortelcentrale aan de Vierde Havenarm (Zuiderloswal), rechtsmidden op de foto, schuin tegenover de
hoge flats van Kerkelanden en aan het einde van het Hilversums Kanaal. Mebin is het laatste bedrijf op het
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Havenkwartier dat gebruik maakt van het kanaal, voor de aanvoer van zand en grind. Hoewel de foto anders
doet vermoeden, heeft water de historie van dit deel van Hilversum namelijk bepaald. Het dorp was van
oudsher via â€™s-Graveland en de Gooise Vaart (gegraven in de periode 1843-1876) per schip te bereiken.
Nadat de vaart was doorgetrokken richting dorpskern, naar waar nu de Havenstraat ligt, verschoof de losplaats
voor goederen van de loswal (nu Oude Loswal) naar een nieuwe haven. De volgende ingrijpende verandering
was de aanleg van het Hilversums Kanaal, waarvoor ir. Anton Mussert veel nuttig werk heeft verricht. Dat
kanaal eindigde in de Nieuwe Haven, die in 1936 werd opgesteld, waarna de Oude Haven zijn functie verloor.
Voor het laden en lossen bij de bedrijven waren vier havenarmen gegraven. De geschiedenis herhaalde zich
echter. Het vrachtvervoer over water raakte al snel uit de mode. Het Haveneind werd al in 1969 gedempt, de
Tweede en de Eerste Havenarm volgden in 1984 en 1999/2000.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€˜Pilots moeten soelaas bieden - Cobouw
29-08-2014 /pagina Ruimtelijke ordening /auteur Silvester, Mario
Gebiedsontwikkeling lijdt onder gebrekkige samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en beheerders.
Medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat en waterschappen zijn te veel gericht op hun
eigen praktijk.
Gebrek aan samenwerking funest voor gebiedsontwikkeling
Dat staat in â€˜Samen werken in gebiedsontwikkelingâ€™ van Alterra, het onderzoeksinstituut van
Wageningen Universiteit. Alterra constateert dat landelijke samenwerking tussen de drie organisaties te beperkt
is. Wel spraken Rijkswaterstaat en waterschappen af zaken gezamenlijk aan te pakken en trekt de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) op een aantal punten op met Rijkswaterstaat.
Samenwerkingsverbanden tussen de DLG en waterschappen zijn daarentegen zeldzaam. Daar komt bij dat de
drie clubs door het kabinetsbeleid te maken krijgen met uiteenlopende veranderingen en ook dat stimuleert
interne gerichtheid.
Dat kijken naar de eigen toko staat gebiedsontwikkeling in de weg, mede omdat zo geen recht wordt gedaan
aan het feit dat de organisaties steeds meer van elkaar afhankelijk worden.
Verbetering in de situatie kan voortkomen uit samenwerking op zeer concrete projecten. De gezamenlijke
aanpak moet vooral in de beginfase van een project gestalte krijgen. Daarbij is van belang dat in kaart wordt
gebracht welke werkwijze voor een bepaald project de beste is en hoe die moet worden georganiseerd. Het van
te voren vaststellen van organisatiemodellen en â€š-structuren heeft een averechts effect. Van belang is een
aantal basale zaken gezamenlijk aan te pakken. Het onderzoek noemt als voorbeeld het onderbrengen van alle
beheerplannen in een database. Om de samenwerking goed van de grond te krijgen, adviseert Alterra twee
pilots uit te voeren waarin wordt gewerkt vanuit nieuwe gezichtspunten. Het is daarnaast harde noodzaak dat
de deelnemers hun blik niet meer zo nadrukkelijk richten op de eigen organisatie. Dat de organisaties hun
beleid op elkaar afstemmen bij gebiedsontwikkelingen is van groeiend belang vanwege de vele veranderingen
in het ontwikkelingsproces. In het verleden speelde de rijksoverheid een dominerende rol, maar tegenwoordig
zijn vooral provincies, gemeenten en waterschappen op dit gebied actief. Dit heeft gevolgen voor de rol van de
DLG, Rijkswaterstaat en waterschappen.

31

(c) Cobouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
â€™Vergeten variant Iâ€™ terug op tafel - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina ZAA_Regio_06 /editie ZAA /auteur daniÃ«l verheij d.verheij@hollandmediacombinatie.nl
door DaniÃ«l Verheij
Assendelft Praten en vragen, meer konden omwonenden van de toekomstige aansluiting van de A8 op de A9
tot nu toe niet doen. Tot gisteravond. Op een werkatelier in Het Wapen van Assendelft mocht een groepje van
snelle aanmelders â€™meebeslissenâ€™. In groepjes gingen ze om tafel overleggen over de verschillende
opties.
Okee, echt meebeslissen is het niet. ,,Maar de resultaten van de avond worden wel degelijk meegegeven aan
de stuurgroepâ€™â€™, vertelt projectleider Harry van der Pijl. De stuurgroep bepaalt naar welke varianten
voor de snelweg een uitgebreid onderzoek zal worden verricht. Dat besluit wordt op 12 november openbaar
gemaakt.
Er zijn grofweg acht manieren om de A8 aan de A9 te verbinden, met noordelijke en zuidelijke varianten.
Nieuw, of terug van weggeweest, was donderdagavond de â€™Variant Iâ€™. Begin en eindpunt zijn daarbij
hetzelfde als de â€™golfbaanvariantâ€™, maar deze gaat met een bocht om de golfbaan heen en vermijdt de
Stelling van Amsterdam. Grootste nadeel is daarbij echter de problematische aansluiting op de A9.
De - met name Assendelftse - deelnemers waren na afloop in ieder geval allemaal tevreden. Al moet de echte
discussie voor een aantal nog beginnen: de tunnel onder de Dorpsstraat door. Ton de Jong is de bewoner van
het huis dat volgens de laatste plannen aan de tunnel komt te grenzen. ,,Een oud huis, uit 1920, op paaltjes van
zes meter. Ik blijf komen, zodat ik weet wat er gaan de is. Ik ben niet tegen die weg hoor, maar als over twee
jaar Tonâ€™s huisje scheefstaat, dan trek ik aan het kortste eind.â€™â€™
Ook Jos Spijkerman blijft komen, al is â€™zijn favoriete variantâ€™ al eigenlijk afgeschreven. ,,Ik vind dat je zo
veel mogelijk snelwegen moet verbinden, dus doe het dan op het punt waar de A22 op de A9 uitkomt. En ik
werk op Schiphol, dus dat zou mij ook wel goed uitkomen.â€™â€™
Doel is om in november tot vier of vijf varianten te komen. Tot een uitspraak welke op dit moment de voorkeur
genieten, laat Van der Pijl zich niet verleiden. ,,In dit proces moet ik geen partij innemen. Hier is een voorkeur
voor variant H en I, maar in Heemskerk zien ze die weer minder graag. Sommigen vinden een aansluiting op de
N203 nog het beste idee.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Waterbus keert terug - De Telegraaf
29-08-2014 /pagina 001 /sectie Stad /auteur Vermaak, Hans
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AMSTERDAM â€“ De terugkeer van de veerdienst over het Noordzeekanaal is een stap dichterbij gekomen.
Deze â€™Fast Flying Ferryâ€™ tussen IJmuiden en Amsterdam werd op 1 januari van dit jaar geschrapt
omdat het provinciebestuur van Noord-Holland niet langer 1,2 miljoen euro per jaar wilde bijleggen.
Een meerderheid in Provinciale Staten steunt nu toch een voorstel voor â€™een duurzame vorm van
personenvervoer over water tegen maatschappelijk aanvaardbare kostenâ€™.
Naar voorbeeld van de succesvolle Waterbus tussen Dordrecht en Rotterdam pleit de werkgroep voor boten
waarop twaalf mensen en enkele fietsen passen, die in een halfuursdienst negen haltestops aandoen tussen
het Pontplein in IJmuiden en het Amsterdamse Centraal Station. Dat zijn vier stops meer dan in de vorige
verbinding. Onder meer de aanlegplaats voor de veerboten naar Newcastle zou in het nieuwe voorstel een
eigen halte krijgen.
Volgens een meerderheid in Provinciale Staten is vervoer over water in het Noordzeekanaalgebied een ideale
transportwijze voor forensen. Met de boot naar je werk is namelijk een heel comfortabele manier van reizen,
menen zij. Zeker als je de fiets mee kunt nemen en er wifi is aan boord. Zo wordt woon-werk reizen een
aantrekkelijk tijdverdrijf. De bootdienst zou ook toeristen kunnen oppikken als zij met cruiseschepen in IJmuiden
aankomen en op bezoek willen in Amsterdam. Bovendien zorgen diverse woningbouwontwikkelingen in het
Noordzeekanaalgebied de komende tijd voor nieuwe forensen, is de verwachting.
Vier â€™gerenommeerde vervoerbedrijvenâ€™ hebben meegedaan aan een marktconsultatie als aanloop
naar een echte aanbesteding, die begin 2015 zou moeten plaatsvinden. Daarmee is, op initiatief van de SP, de
tijdrovende fase met een Programma van Eisen overgeslagen.
Het dagelijks bestuur van de provincie krijgt de opdracht medefinanciers voor de verbinding te vinden, zoals
gemeenten en bedrijven in het Noordzeekanaalgebied en de rijksoverheid.
Het voorstel wordt op 22 september in de Statenvergadering besproken.
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Informatie N244 is bij velen nu wel bekend - Noordhollands Dagblad
29-08-2014 /pagina WAT_Regio_02 /editie WAT /auteur rob swart
door Rob Swart
Purmerend De informatieavond over verdubbeling van de N244 trok gisteravond in het pas geopende
infocentrum in elk geval een stuk minder mensen dan de weg dat zelf overdag doet.
Dat de weg de komende jaren op de schop gaat is zo langzaamaan bekend bij iedereen die er in
geÃ¯ nteresseerd is en de vragen erover zijn bijna op. Het waren vooral veel mensen uit Kwadijk die de moeite
namen om het laatste nieuws te horen.
Dat laatste nieuws is dat de er op de weg drie achtereenvolgende weekenden afsluitingen zijn. De weekenden
van 19 september en 3 oktober is er telkens Ã©Ã©n op- en afrit van de A7 dicht. Het weekend van 27
september is er op een deel van de N244 slechts Ã©Ã©n rijbaan voor alle verkeer.
Het grotere werk, de bouw van viaducten, het graven en aanleggen van de weg, wordt later gestart.
Halverwege 2017 kan de weg klaar zijn.
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Guus Beld uit Kwadijk ziet er alleen maar voordelen in. Vrijwel elke dag ziet hij vanuit zijn huiskamer dat het
verkeer in de spits vast staat. ,,Het enige nadeel is misschien iets meer geluid. Maar we horen de weg nu
nauwelijks.â€™â€™
Hij heeft de huidige weg nog zien aanleggen, begin jaren tachtig. Voor die tijd ging al het verkeer dwars door
Purmerend. ,,Dan is dit een hele verbetering.â€™â€™
Bij de N247 wordt het kruispunt gereed gemaakt voor een aansluiting met een directe verbinding naar Edam en
Volendam. Maar het is aan die gemeente om die aansluiting aan te leggen. Dat kleine stukje weg kan op meer
weerstand rekenen.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Zorg en welzijn
Hervorming jeugdzorg wordt beter gevolgd - De Telegraaf
29-08-2014 /pagina 009 /sectie Binnenland /auteur Winther, Wouter de
Van onze parlementaire redactie DEN HAAG, vrijdag De alarmbellen over de hervorming van de jeugdzorg zijn
nu ook bij het kabinet afgegaan. Na noodkreten uit de sector in deze krant van enkele weken geleden, meldt
staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) dat een kwart van de jeugdzorgregioâ€™s achterloopt.
Vanaf volgend jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van deze zorg. VÃ³Ã³r 1 november
moeten alle gemeenten goede afspraken hebben gemaakt met jeugdzorginstellingen. â€žIn de komende
maanden moet de enorme inzet die gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen de afgelopen periode
hebben getoond, worden verzilverd in getekende contractenâ€ , meldt Van Rijn aan de Tweede Kamer.
Daarmee moet worden geregeld dat hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen klaarstaat als ze
vanaf 2015 in het stadhuis moeten aankloppen. â€žDriekwart van de gemeenten zit op koers. Maar in dit
stadium wachten we natuurlijk niets afâ€ , meent de PvdAâ€™er.
Het kabinet gaat de probleemgebieden extra onder de loep nemen. Als dit niets uithaalt, komen de betrokken
dorpen en steden onder curatele van het Rijk te staan.
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Veel gemeenten lang niet klaar voor jeugdzorg - Algemeen Dagblad
29-08-2014 /pagina 4 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur ANP
DEN HAAG | Veel gemeenten lijken onvoldoende voorbereid op de nieuwe taken voor de jeugdzorg die ze
vanaf 1 januari krijgen. Het kabinet gaat deze gemeenten nader onder de loep nemen. Werpt dat onvoldoende
vruchten af, dan kunnen deze gemeenten onder curatele komen van het rijk.
Dat blijkt uit een brief die de staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie)
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gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. (ANP)
(c) Algemeen Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Fraudeurâ€™ schaamt zich en zit in de put - Haarlems Dagblad
27-08-2014 /pagina HAA_Regio_08 /editie HAA /auteur carlo nijveen
door Carlo Nijveen
â€™Ergste is dat mijn partner wordt meegesleurdâ€™
Santport-Noord De ex-automatiseringschef van OCK het Spalier die wegens fraude is opgepakt, zegt inmiddels
financieel aan de grond te zitten. Op zijn woning zou beslag zijn gelegd. Hij stelt met psychische problemen te
worstelen.
,,Ik heb lang bij OCK het Spalier gewerkt. In 2007, toen de fraude al aan de gang was, werd ik benoemd tot
hoofd ict. Bij het maken van valse facturen spande ik samen met een ander Spalier-personeelslid en kocht ik
spullen in bij een leverancier van computerapparatuur in Haarlem. Bij deze leverancier heeft de politie ook een
inval gedaan.â€™â€™
De ex-automatiseringsman vervolgt: ,,Het ging bij de fakerekeningen om bedragen van tussen vijf- en
zestigduizend euro. Ik begrijp nog steeds niet dat we nooit zijn betrapt. Iedereen had kunnen ontdekken dat wij
met valse facturen werkten. De rekeningen gingen langs veel schakels binnen de organisatie. Maar niemand
zag wat er aan de hand was. Ik besefte vorig jaar, door de geboorte van mijn zoontje, dat ik ermee moest
stoppen. Ik wilde ons kind recht in de ogen kunnen kijken. Daarom besloot ik een advocaat in de arm te nemen
en wilde ik de hele zaak opbiechten.â€™â€™
Schaamte ,,Ik heb er heel veel spijt van en schaam mij enorm. Een deel van het geld dat ik verduisterde, heb ik
vÃ³Ã³r mijn aanhouding aan mâ€™n voormalige werkgever overgemaakt. Het totale bedag zal ik nooit kunnen
terugbetalen. Straks moet ik misschien de gevangenis in. Maar het ergste is, dat mijn partner in dit verhaal
wordt meegesleurd. Terwijl ze onschuldig is. Ik zou mijn hele leven willen terugdraaien.â€™â€™
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
â€™Fraude van miljoenen bij jeugdzorgâ€™ - Haarlems Dagblad
27-08-2014 /pagina HAA_Regio_08 /editie HAA /auteur carlo nijveen c.nijveen@hollandmediacombinatie.nl
door Carlo Nijveen
Santpoort-Noord Bij jeugdzorginstelling OCK het Spalier in Santpoort-Noord is voor ruim twee miljoen euro
verduisterd. Dat stelt een voormalige werknemer van de instelling in een exclusief interview in deze krant. De
man is naar eigen zeggen hoofdverdachte in de omvangrijke fraudezaak.
Als chef van de dienst automatisering bij OCK het Spalier wist hij met een medeplichtige pakweg acht jaar lang
telkens sommen geld weg te sluizen. Dit door met facturen te knoeien, aldus de verdachte. Veruit het grootste
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deel van het bemachtigde geld is zijn kant uitgegaan, stelt hij.
Vakanties ,,Van het geld betaalde ik onder meer een verbouwing van mijn huis, diverse vakanties en een
nieuwe autoâ€™â€™, zegt de ex-automatiseringschef.
De man, die zegt sinds begin mei van dit jaar niet meer bij OCK het Spalier te werken, werd op 23 juli bij een
inval in zijn woning opgepakt. Hij toont zich verontwaardigd over de arrestatie, omdat hij kort daarvoor juist zelf
contact met de politie had opgenomen om schoon schip te maken. ,,Ik had afgesproken om de 24ste naar een
politiebureau in Velsen te komen, om een verklaring af te leggen. Maar een dag eerder stonden er opeens
agenten bij me op de stoep. Ik moest opendoen met mijn zoontje op mâ€™n arm. Ze hebben me afgevoerd en
drie dagen vastgehouden.â€™â€™
Vertrek Volgens de voormalige automatiseringschef staat zijn vertrek bij OCK het Spalier los van de grote
oplichtingszaak. ,,Enige tijd daarna, in juli, heb ik mijn partner verteld wat ik had gedaan. Zij wist helemaal van
niets, maar ze is net als ik verdachte in de zaak. Zij werkte eveneens bij OCK het Spalier en is daar inmiddels
op staande voet ontslagen. Dat is dus volkomen onterecht.â€™â€™
Een politiewoordvoerster zegt dat er vier verdachten zijn in de fraudezaak bij de jeugdzorginstelling. De
precieze omvang is volgens de zegsvrouw nog onduidelijk, maar zij spreekt wel van een â€™aanzienlijk
schadebedragâ€™. Algemeen directeur Hendrik Beelen van OCK het Spalier wil helemaal niets over de
kwestie kwijt, omdat het onderzoek naar de zaak nog loopt.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
â€™Snel duidelijkheid over fraude bij OCK het Spalierâ€™ - IJmuider Courant
28-08-2014 /pagina IJC_Regio_02 /editie IJC /sectie Regio /auteur carlo nijveen
c.nijveen@hollandmediacombinatie.nl
door Carlo Nijveen
Jeugdzorgbaas wil onderste steen boven krijgen
Santpoort-Noord Experts van forensisch accountantsbureau Integis in Velsen-Zuid zijn nog druk bezig met
onderzoek naar de vermeende miljoenenfraudezaak bij jeugdzorginstelling OCK het Spalier.
Dat zegt algemeen directeur Hendrik Beelen van OCK het Spalier in Santpoort-Noord. Hij voorziet dat redelijk
snel duidelijk zal worden wat zich bij de instelling precies heeft afgespeeld en hoeveel geld er is verduisterd.
Beelen: ,,Het onderzoek naar deze zaak gaat naar verwachting geen maanden meer duren. Maar de onderste
steen moet bovenkomen. Want er is geld onttrokken aan de zorg voor jeugdigen. Het is van groot belang dat
het accountantsbureau de tijd krijgt om zorgvuldig te werk te gaan.â€™â€™
Een voormalig medewerker van OCK het Spalier, ex-chef van de dienst automatisering bij de regionale
jeugdzorginstelling, zei gisteren in deze krant dat hij met een medeplichtige in totaal ruim twee miljoen euro
heeft weten te verduisteren. Pakweg acht jaar lang zou met facturen zijn geknoeid, waardoor om de zoveel tijd
sommen geld konden worden weggesluisd. Veruit het grootste deel van het geld kwam bij de vroegere
automatiseringschef terecht, stelt hijzelf. De man bekostigde er naar eigen zeggen onder meer een
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woningverbouwing mee, diverse vakanties en een nieuwe auto.
OCK het Spalier stapte in juni naar de politie. De ex-medewerker van de jeugdzorginstelling werd eind juli
opgepakt, maar is (voorlopig) weer op vrije voeten. Hij toont zich verontwaardigd over zijn arrestatie, omdat hij
sowieso al schoon schip wilde maken en had laten weten dat hij zich bij een politiebureau in Velsen zou
melden.
Een politiewoordvoerder laat desgevraagd weten dat de recherche de man in het belang van het onderzoek
â€™zo snel mogelijk binnen wilde hebbenâ€™. Hij is hoofdverdachte, bevestigt de woordvoerder. In de
fraudezaak zijn er nog drie andere verdachten. Een van hen is hoogstwaarschijnlijk de partner van de
voormalige ict-chef. Zij wist volgens hem niets van de fraude af, maar zou door OCK het Spalier inmiddels de
laan zijn uitgestuurd. Directeur Beelen wil daarop niet reageren.
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
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NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS!

maandag, 12 mei 2014

Wel of geen Bibob in Koggenland?
Gaat Koggenland nu wel of geen integriteitsonderzoek doen in de bouwsector? Het NHD meldde
op 28 april 2014 dat de gemeente Koggenland gaat beginnen met het doorlichten van
bouwbedrijven. Onlangs antwoordde het college van Koggenland op schriftelijke vragen van de
OkÃ©-partij echter dat zij pas onderzoek kan doen als de raad Bibob-beleid heeft vastgesteld.
Dat beleid zal in de loop van dit jaar ontwikkeld worden, aldus het college. Daar klinkt bepaald
geen haast uit..
Bibob: ook integriteitsonderzoek in de bouwsector
De wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) stelt
overheden in staat de integriteit te onderzoeken van bedrijven waarmee ze zaken doet. De wet
Bibob is ontwikkeld voor de horeca-, prostitutie- en speelautomatenbranche. Per 1 juli 2013 is
het toepassingsgebied uitgebreid naar de sectoren bouw, informatietechnologie en milieu.
Het college van B&W stelt in haar antwoord aan de OkÃ©-partij dat zij geen Bibob-onderzoek in
de bouwsector heeft uitgevoerd omdat er geen gemeentelijke beleidsnota over is. Dat is
onlogisch. Het is wel raadzaam om een beleidslijn te maken omdat dat mogelijke willekeur
voorkomt: alle bouwbedrijven worden dan op dezelfde manier behandeld. Bovendien gaat van
een beleidslijn preventieve werking uit: een malafide bedrijf zal geen zaken willen doen met een
gemeente die een actief Bibob-beleid heeft. Een beleidslijn is dus wel raadzaam, maar een
college kan probleemloos ook zonder beleidsnota een Bibob-onderzoek doen. Zeker bij dubieuze
bedrijven.
College: ontwijkend gedrag
Het college verschuilt zich achter de raad. De raad heeft geen opdracht gegeven, daarom doet
het college niets, is de stelling. Dat is vreemd. In Koggenland is vrijwel alle
beslissingsbevoegdheid van de raad gemandateerd aan het college. Sterker nog: in de kwestie
Distriport nam het college allerlei besluiten waarvan ze de raad niet eens achteraf in kennis
stelde. Het college lijkt nu roomser dan de paus te zijn. Of is dit ontwijkend draaigedrag?

Bewust de ogen gesloten?
Maar veel belangrijker: Koggenland doet in verschillende projecten zaken met Zeeman
Vastgoed en Ooms Ontwikkeling (voorheen: De Peyler Ontwikkeling). Deze bedrijven in de
bouwsector waren eerder negatief in het nieuws. Ooms is in 2008 veroordeeld tot een boete van
1,8 miljoen euro in de bouwfraude. Ook is Ooms (De Peyler Ontwikkeling) als betalende partij
genoemd in de corruptiezaak-Hooijmaijers. De aanklacht daarover was al in oktober 2012
bekend, het vonnis in december 2013.
Het had toch voor de hand gelegen dat Koggenland - wetende dat zij zaken deed met partijen in
de bouwsector die herhaaldelijk negatief in het nieuws waren - de uitbreiding van de wet Bibob
op 1 juli 2013 direct had benut. Op dat moment kwam een concreet middel beschikbaar om
integriteitsonderzoek te doen. Waarom deed het college van Koggenland dat niet? Waarom
maakt zij ook nu geen aanstalten om dat onderzoek alsnog uit te voeren? Waarom verschuilt ze
zich achter de raad? Welke belangen spelen er achter de schermen? Het college koos ervoor
niets te doen en - bewust? - de ogen te sluiten.
Wat is er te verbergen?
De toezegging van Koggenlands burgemeester Posthumus in het NHD om met Bibob aan de slag
te gaan bij bouwbedrijven, blijkt voorbarig. Het college houdt de Bibob-boot nu heel ver af.
Waarom? Je zou verwachten dat een openbaar bestuur alle middelen aangrijpt om integriteit te
borgen. De keus van het college om zo overduidelijk geen Bibob-onderzoek naar de Distriportontwikkelaars te willen doen, is zeer dubieus. Zeker als er al over zoveel zaken twijfel is. Wat
valt er toch te verbergen in Koggenland?
namens Berkhout is Boos!

Bijlagen :

 vragen Oke-partij
 antwoorden B&W
 artikel NHD 28-04-2014

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom
'Distriport / Jaagweg'

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige
industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Berkhout is Boos <nieuws@berkhoutisboos.nl>
donderdag 20 november 2014 20:50
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
Bananenrepubliek

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 20 november 2014

Bananenrepubliek
Raadsvergadering 10 november 2014: vaststelling begroting 2015. Waarin wethouder Van der Pol bevestigt dat de
provincie in 2011 de last van 6,5 miljoen rondom Distriport van de schouders van Koggenland heeft gehaald en waarin
raadslid Van der Roest een kijkje in de keuken geeft.
Risicoâ€™s Distriport

GBK en PvdA stelden vragen over de begroting 2015, onder andere over het mogelijke risico dat Koggenland 6,5 miljoen
moet betalen als bijdrage voor Distriport aan de Westfrisiaweg. Dat was vreemd, omdat de rekenkamercommissie vorig
jaar al gemeld had dat de provincie dit risico inmiddels had overgenomen. Overeind blijft dat de jaarrekening in 2010
niet klopte omdat Koggenland toen wÃšl de verplichting van 6,5 miljoen droeg, maar dat niet verantwoordde in de

jaarrekening. De raad keurde dat destijds goed. De raadsleden vergaten nu echter te vragen naar de huidige financiÃ«le
risicoâ€™s van Distriport. Bijvoorbeeld voor de herziening van de exploitatieovereenkomst, voor een nieuw plan voor

fase IV of als Distriport geheel niet doorgaat. Die hangen nog steeds boven de begroting van 2015. Maar dat zijn college
en raadsleden kennelijk al weer vergeten (zie pagina 22 presentatie rekenkamercommissie). Dat is verontrustend.

Stille reserves
Nog verontrustender is het kijkje in de keuken dat raadslid Van der Roest gaf. Tijdens de begrotingsbehandeling werd
gevraagd naar de stille reserves. De wethouder legde uit dat de stille reserves het verschil zijn tussen WOZ-waarde en
verkoopwaarde bij het moment van verkoop. Raadslid Van der Roest waarschuwde dat was afgesproken â€˜dat we die
stille reserve niet zo erg over tafel zouden noemen, want wie weet worden we erop afgerekendâ€™. Hij vervolgde:
â€˜Wij zouden er voorzichtig mee omgaan, met dat getal.â€™

WOZ-waarde te hoog of te laag?

Dat geeft te denken. Uit de opmerking van Van der Roest blijkt dat er iets aan de hand is met de stille reserves. En dus
met de jaarrekening. Als de boeken volledig kloppen, heeft de gemeente geen stille reserve. Dan is namelijk de taxatie

van de WOZ-waarde gelijk aan de verkoopwaarde. De gemeente stelt zelf de WOZ-waardes vast, ook die van haar eigen
panden. Als er wel een getal over de stille reserves circuleerde op het gemeentehuis, klopt er iets niet. Ofwel de WOZwaardes zijn lager dan de verkoopwaarde: dan is de gemeente feitelijk rijker dan de boeken laat zien. Ofwel de WOZ-

waardes zijn hoger dan de verkoopwaarde: dan heeft de gemeente minder vermogen dan in de jaarrekening staat. Beid
gevallen zijn in strijd met de Wet Onroerende Zaken. En ook vreemd, want WOZ-waardes worden jaarlijks vastgesteld
zoals alle inwoners weten, dus je verwacht dat ook de WOZ-waarde van gemeentelijke panden elk jaar in
overeenstemming met de marktwaarde wordt gebracht. Er is iets aan de hand, maar wat?
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Controle faalt

Het meest verontrustend is dat volgens raadslid Van der Roest over dit soort zaken niet in het openbaar gesproken mag

worden. Dat raadsleden zelfs onderling afgesproken hebben om dat niet te doen. En het allerverontrustendst is dat geen

van de andere raadsleden Van der Roest tegensprak. Hoe zat het ook al weer met de eed die de raadsleden afleggen? Z
zweren en beloven zich te houden aan alle wetten. Maar DOEN ze dat ook? Er is niemand anders die het college kan
controleren. De provincie niet, het rijk niet. Die controletaak is door de inwoners aan de gekozen raadsleden

toevertrouwd. Van raadsleden wordt integriteit verwacht en toezicht op naleving van wetten, ook de WOZ. Het ging voo
6,5 miljoen mis in de jaarrekening van 2010. Het ging mis met de toezeggingen van wethouder Wijnker aan de

projectontwikkelaars. En het lijkt nu opnieuw mis te gaan met de stille reserves. Geldt de WOZ wel voor inwoners, maar

niet voor eigendommen van de gemeente? Zijn er positieve of negatieve stille reserves? Klopt de jaarrekening nu wel of
niet? Daar mag niet over gepraat wordenâ€Š. De burgemeester zei na de opmerking van Van der Roest: â€˜Wij
fluisteren door, meneer Van der Roestâ€™. De bananenrepubliek in Koggenland lijkt compleet.

namens Berkhout is Boos!

Bijlage: pagina 22 presentatie Rekenkamercommissie onderzoek Distriport
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'

De gek oppelde afbeeld ng k an n et wo den wee gegev en Het bestand s mogel jk v e plaatst heeft een ande e naam gek egen of is v e wi de d Cont olee of de k oppel ng v e w jst naa het juis e bestand en de juiste locat e

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport
(voorheen Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

business@anp.nl
maandag 17 november 2014 10:46
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
Persoverzicht Provincie Noord-Holland 2014-11-17 10:45:38
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Maandag 17 november 2014

Inhoud
Gemeentezaken
Afscheid van Jan Broekhuis - Haarlems Dagblad - 15-11-2014
Burgemeester zet fusie op agenda - Kennemerland op zondag - 16-11-2014
GL:Open boerderij voor Graft-De Rijp - Noordhollands Dagblad - 17-11-2014

Provinciaal bestuur
Fraaie beelden Willemsoord - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014

Bibliotheken en archieven
Geef bieb tijd voor oplossing - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014

Cultuur
Kaas maken op duurzame wijze - Schermer Beemster op zondag - 16-11-2014
Fraaie beelden Willemsoord - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014

Duurzame energie
â€˜Extra fijnstof na plaatsen windturbinesâ€™ - IJmuider Courant - 15-11-2014
HZL wint zaak â€™molen 158â€™ - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Toerist blijft heus niet weg - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Milieudialoog IJmond gaat verder - Kennemerland op zondag - 16-11-2014
Minister Kamp opent zonnefietspad SolaRoad - Zaanstreek op zondag - 16-11-2014
SolaRoad geopend - Zondagochtendblad - 16-11-2014
Kaas maken op duurzame wijze - Schermer Beemster op zondag - 16-11-2014
OPA wil dat HVC stopt met windmolens - Noordhollands Dagblad - 17-11-2014
& Milieu: Windenergie op zee levert miljarden op - Trouw - 17-11-2014
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Windmolens vervangen om subsidie - De Volkskrant - 17-11-2014

Economie
Ondernemersplatform werpt vruchten af - Texelse Courant - 16-11-2014

Visserij Land en tuinbouw
Zware zoektocht naar zoet water - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Meer ganzen door nieuw paaigebied - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Eindelijk weer stijging aantal nesten van weidevogels in Noord-Holland - Purmerend op zondag - 1611-2014
Drie weidevogelboeren genomineerd voor Gouden Gruttopul - West-Friesland op zondag - 16-11-2014
Kwekers zoeken naar goed en genoeg water - Noordhollands Dagblad - 17-11-2014
Kippen en kalkoenen erg gevoelig voor virus - De Telegraaf - 17-11-2014

Flora en fauna
KNJV ziet afnemende groei aantal zomerganzen - Boerderij Vandaag - 14-11-2014
Conclusie jagersorganisatie over afvlakken groei ganzen niet keihard - Boerderij Vandaag - 14-11-2014
Populatiegroei overzomerende ganzen in Nederland vlakt af - Boerderij Vandaag - 14-11-2014
Olifantsgras tegen het grondlawaai - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Meer ganzen door nieuw paaigebied - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014

Natuur en landschap
Bestemmingsplannen - Boerderij Vandaag - 14-11-2014
Versterking Zwakke Schakels mag doorgaan - Den Helder op zondag - 16-11-2014
Drie weidevogelboeren genomineerd voor Gouden Gruttopul - West-Friesland op zondag - 16-11-2014
Eindelijk weer stijging aantal nesten van weidevogels in Noord-Holland - Purmerend op zondag - 1611-2014
â€™Fusie bedreigt Gooise natuurâ€™ - Gooi- en Eemlander - 17-11-2014

Milieu
Sloop en recycling bij Tata Steel - Haarlem dit Weekend - 14-11-2014
â€˜Extra fijnstof na plaatsen windturbinesâ€™ - IJmuider Courant - 15-11-2014
Bagger ooit rijkdom, nu ongewenst - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
94 bewonersgroepen gaan meepraten over Schiphol - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Milieudialoog IJmond gaat verder - Kennemerland op zondag - 16-11-2014
Versterking Zwakke Schakels mag doorgaan - Den Helder op zondag - 16-11-2014

Ruimtelijke inrichting
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Stolp wordt herbouwd - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014

Schiphol
Schiphol al bijna aan de limiet - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
94 bewonersgroepen gaan meepraten over Schiphol - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Strijden tegen tweede Kaagbaan - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014

Openbaar vervoer
Lot buurtbus 413 bezegeld - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Buurtbus gaat rijden - Groene Hart op zondag - 16-11-2014
Aftellen begonnen voor Texelhopper - Noordhollands Dagblad - 17-11-2014

Verkeer en vervoer
Uitbreiding A9 definitief - De Telegraaf - 15-11-2014
Onenigheid over wijze van financiering A8-A9 - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
HHNK telt autoâ€™s in hele regio - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Ballast Nedam en Heijmans hebben geld voor A9 bijeen - Cobouw - 15-11-2014
Minister Kamp opent zonnefietspad SolaRoad - Zaanstreek op zondag - 16-11-2014
SolaRoad geopend - Zondagochtendblad - 16-11-2014
Werk aan de Westerweg - Zondagochtendblad - 16-11-2014

Waterhuishouding
Zware zoektocht naar zoet water - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Waarom asfalt tussen dijken? - Noordhollands Dagblad - 15-11-2014
Versterking Zwakke Schakels mag doorgaan - Den Helder op zondag - 16-11-2014
Ondernemersplatform werpt vruchten af - Texelse Courant - 16-11-2014
Kwekers zoeken naar goed en genoeg water - Noordhollands Dagblad - 17-11-2014

Waterkwaliteit en zwembaden
GNR gaat bladafval in water te lijf - Gooi- en Eemlander - 15-11-2014
Heropening Sportfondsenbad Beverwijk - Kennemerland op zondag - 16-11-2014
â€™Fusie bedreigt Gooise natuurâ€™ - Gooi- en Eemlander - 17-11-2014

Jeugdzorg
Burgemeester zet fusie op agenda - Kennemerland op zondag - 16-11-2014
Hervorming jeugdzorg is wel degelijk nodig - De Volkskrant - 17-11-2014
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Geen idee wie welke zorg krijgt - De Volkskrant - 17-11-2014

Gemeentezaken
Afscheid van Jan Broekhuis - Haarlems Dagblad
15-11-2014 /pagina HAA_Regio_03 /editie HAA /auteur sjaak smakman
door Sjaak Smakman
Hillegom Na drie jaar waarnemerschap neemt Jan Broekhuis afscheid als burgemeester van Hillegom. Hij trad
in 2011 aan als opvolger van de naar Castricum vertrokken VVDâ€™er Toon Mans en maakt op 2 december
plaats voor de huidige waarnemend burgemeester van Bergambacht Arie van Erk.
Broekhuis is dan veertig jaar actief als raadslid, wethouder en burgemeester. Hij neemt op donderdag 27
november informeel afscheid van de bollengemeente. Het gemeentehuis staat van 16.30 uur tot 18.00 uur open
voor de afscheidsreceptie. Iedereen is daar welkom om hem het beste te wensen.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Burgemeester zet fusie op agenda - Kennemerland op zondag
16-11-2014 /pagina 20
REGIO - Waarnemend burgemeester Freek Ossel van Beverwijk heeft in een brief aan de gemeenteraad van
Beverwijk zijn visie op de regionaal bestuurlijke samenwerking in de IJmond gegeven. De brief is bedoeld als
kader voor de meningsvorming in de opmaat naar de conclusies uit de komende tussenevaluatie.
Een kopie van de brief is gestuurd aan de colleges van Velsen, Heemskerk en Uitgeest, gedeputeerde Sweet
en de regiegroep Regionale Samenwerking.
Bestuurlijke samenwerking is een breekbaar proces, dat afhankelijk is van de bestuurlijke wil van de
deelnemende gemeenten. Daarin ziet de burgemeester onderlinge verschillen: in het coalitieakkoord en
collegeprogramma van Beverwijk wordt gepleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden van fusie als
perspectief voor de bestuurlijke samenwerking. Partijen in de raad kunnen zich vinden in dit perspectief, maar
over de weg waarlangs, de vorm waarin en de vraag met wie, bestaan verschillende opvattingen. De andere
gemeenten uit de IJmond zijn minder uitgesproken over het eindperspectief, maar zowel Velsen als
Heemskerk, benadrukken het belang van intensivering van de samenwerking.
Afbreukrisico
â€œHet begin van een nieuwe bestuursperiode biedt kansen op een positief vervolg op de reeds gemaakte
stappen, echter te veel vorm en te weinig inhoud gevoegd bij een verlammend eindbeeld vormen een
afbreukrisico,â€ aldus Freek Ossel die invalt voor de zieke burgemeester Han van Leeuwen. â€œHoe
voorkomen we dat hoge verwachtingen gecombineerd worden met een mogelijk stagnerende samenwerking?
Welke stappen in welke volgorde horen daarbij? Daarover zal de raad de komende tijd de inzet moeten
bepalen, mede op basis van het eerste evaluatieresultaat. Deze brief is niet meer of minder dan een
handreiking mijnerzijds, een kader om dat gesprek te voeren met elkaar en ook met de andere
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IJmondgemeenten.â€
Inhoud als brandstof
De burgemeester is positief over de stappen die er in de vorige bestuursperiode zijn gezet, zowel op bestuurlijk
als ambtelijk niveau. In vervolg daarop pleit Ossel voor het opstellen van een regionale ambitieagenda over de
te bereiken doelen. â€œDe inhoud is als het ware de brandstof waarop de motor van de regionale
samenwerking draait. Het is ook het bewijs voor onze inwoners, bedrijfsleven en andere maatschappelijke
partijen dat regionale samenwerking leidt tot tastbare verbetering.â€ Hij denkt daarbij aan concrete stappen
naar een Techniek Campus met bedrijfsleven en onderwijs, de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid met
een cijfermatige banendoelstelling of een regionaal stageoffensief. De eerste resultaten zouden er al medio
2015 moeten zijn.
Discussie
Ossel wil de discussie over het eindbeeld voorlopig â€˜on holdâ€™ zetten. Eerst moeten er tastbare resultaten
van de ambitieagenda zijn en de daarbij behorende bestuurlijke arrangementen. Ruim voor het einde van deze
bestuursperiode in 2017 zouden de IJmondgemeenten zich moeten verbinden om een besluit te nemen over
het gewenste eindbeeld op hoofdlijnen en de marsroute daar naartoe.
Intensivering van de regionale samenwerking betekent volgens burgemeester Ossel ook slimme bestuurlijke
arrangementen die de toets van transparantie en democratisch gehalte kunnen doorstaan. â€œWe moeten de
stap durven maken van overleg naar regionale sturing. De huidige regiegroep, aangevuld met betrokken
portefeuillehouders, zou bijvoorbeeld op terreinen van de ambitieagenda een sturingstaak kunnen krijgen
binnen het mandaat van de gemeenteraden.â€ Regionaal bestuurlijke versterking vraagt ook om een
versterking van de regionaal ambtelijke ondersteuning. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een
regiogriffie, een regionaal IJmondbureau of projectorganisatie.
(c) Kennemerland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
GL:Open boerderij voor Graft-De Rijp - Noordhollands Dagblad
17-11-2014 /pagina WAT_Regio_02 /editie WAT /auteur iris vermeulen
i.vermeulen@hollandmediacombinatie.nl
Alkmaar Het was een van de laatste kansen om nog kiezers te winnen. Zaterdag was er een politieke markt op
het Canadaplein in Alkmaar: â€™De toekomstige raad op straat.â€™
Alle partijen waren vertegenwoordigd om mensen nog over de streep te trekken. â€™s Middags kwamen de
landelijke politici Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) langs om de campagnes te
ondersteunen.
Links op de hoek bevond zich het tentje van Leefbaar Alkmaar. Wat is hun belangrijkste standpunt? ,,Kijk maar
op de flyerâ€™â€™, is het antwoord en ik krijg de flyer in mijn hand gedrukt. ,,We vinden het maar gedoe dat
er een fietspad moet komen langs de Zes Wielen, dat had van ons niet gehoeven.â€
Gemeenteloket Naast de tent van Leefbaar Alkmaar zit de PvdA. Zij delen warme chocolademelk uit, en
natuurlijk de bekende rozen. Hun belangrijkste punt om kiezers voor zich te winnen? De zorg. ,,Deze moet in de
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wijken plaats vinden, zo centraal mogelijkâ€ , vertelt de PvdA. In Schermer en Graft-de Rijp moet een
gemeenteloket blijven zodat de bewoners daar hun voorzieningen houden.â€
GroenLinks. Ook deze partij gooit â€™de zorg moet in de wijkenâ€™ in de strijd. Daarnaast zijn ze natuurlijk
voor veel groen. ,,De Oostrand willen we zo groen mogelijk houdenâ€ , zegt GroenLinks. Wat betreft Schermer
en Graft-de Rijp wil de partij de boeren de ruimte geven om uit te breiden maar tegelijk de natuur behouden.
,,Er valt te denken aan open boerderijenâ€ , vindt GroenLinks.
Volgende is D66. Zij zijn vooral trots op wat ze in het verleden al bereikt hebben. Namelijk het cultuurblok in
Overstad. ,,Dat is straks tot zes uur â€™s nachts openâ€ , vertelt D66 trots. In Schermer en Graft-de Rijp
willen ze meer toerisme aantrekken: ,,Denk bijvoorbeeld aan extra fietsroutes en kanoroutes.â€™â€™
En dan is daar De Onafhankelijke Partij Alkmaar. Net als de andere partijen willen ze de zorg lokaal in de
wijken houden. Daarnaast is er ook het plan om meer geld te reserveren voor de huishoudelijke zorg.
Opvallend is dat er op de flyer ook een Zwarte Piet staat die knipoogt. ,,Dit is eigenlijk een grapjeâ€ , legt OPA
uit. ,,Er staat onder â€™Piet moet blijvenâ€™ en dat slaat op onze burgemeester Piet Bruinooge. VVD zegt
namelijk: een nieuwe gemeente, een nieuwe burgemeester. Maar van ons mag Piet dus blijven.â€
Ik ben inmiddels heel wat wijzer. Ik zeg niet welke partij, maar ik heb uiteindelijk mijn keuze gemaakt.

Henk-Jan Verboom in gesprek met Diederik Samsom. Foto Erna Faust
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Fraaie beelden Willemsoord - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina HEL_Regio_01 /editie HEL /auteur arie booy
door Arie Booy
Den Helder ,,Moet ik die mooie prent stukknippen?â€™â€™, vraagt commissaris van de koning Johan Remkes
verbaasd bij de opening van de foto-expositie 200 jaar Willemsoord. Na de openingshandeling genieten een
kleine honderd genodigden van een fraaie tentoonstelling over twee eeuwen Rijkswerf in Gebouw 66. Er zijn
lampen geplaatst die de hanebalken beschijnen. Zo is goed te zien hoe werknemers hun namen krasten in het
hout.
Fotografie bestond in de beginjaren van de werf nog niet, maar daar is in voorzien door prenten van ingenieur
Jan Blanken en ontwerptekeningen van de werf. In de historische hallen waar vroeger het gehamer en geschuif
met materialen klonk, kan de bezoeker nu ronddwalen langs vergrotingen van historische fotoâ€™s. Veel in
zwart-wit uiteraard, maar naar gelang de twintigste eeuw vordert komen er steeds meer kleurenfotoâ€™s in
beeld.
Het laatste deel van de grote expositie gaat over de restauratie van de oude Rijkswerf en de nieuwe toekomst
die in beeld komt met biosoop en andere ondernemers. Ook de bouw van de Kampanje - die vlak naast de
tentoonstellingshal gaande is - komt aan bod met een foto van het bezoek van de koning en koningin aan de
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werf. Tevens zijn er afbeeldingen van hoe het wordt. De expo is een maand te bezoeken.

Willemsoord-directeur Hans Broekmeulen vertelt aan Johan Remkes wat er te zien is. Foto Peter van Aalst
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Bibliotheken en archieven
Geef bieb tijd voor oplossing - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina SCH_Regio_08 /editie SCH /auteur richard zut r.zut@hollandmediacombinatie.nl
door Richard Zut
Schagen Mits de gemeenteraad op 25 november de politieke bereidheid uitspreekt om meer tijd en geld
beschikbaar te stellen, moeten de bibliotheeklocaties in Tuitjenhorn, Callantsoog en â€™t Zand toch gewoon
open kunnen blijven.
Twee dingen zijn daarvoor nodig. De door het college opgelegde bezuiniging van vier ton moet omlaag. En de
bibliotheekleiding moet alle creatieve vernuft aanwenden om nieuwe inkomsten aan te boren. Aan de
KopGroep Bibliotheken zelf zal het zeker niet liggen. Directeur Mannes Westra en de Raad van Toezicht,
bestaande uit Martin van der Jagt en Annie Kloosterboer, hebben hun plannen de afgelopen maanden intensief
besproken met alle politieke fracties en Westra lichtte die in de commissie Samenleving verder toe.
Het drietal Westra, Kloosterboer en Van der Jagt zoekt de aanval, maar voelt zich een roepende in de woestijn.
Erg goed geluisterd heeft de politiek namelijk niet. Ja, de meesten pleiten er wel voor om meer tijd te geven, de
coalitie incluis. Maar wederom wijzen zij daarbij veel te gemakkelijk naar hÃ©t politieke stokpaardje van deze
tijd: â€™meer vrijwilligersâ€™. Hans KrÃ¶ger (Jess) gaf daarbij goedwillend aan dat die dan wel door
vakkrachten moeten worden aangestuurd.
Besparingsmaatregelen Maar daar hadden ze bij de bibliotheek zelf natuurlijk ook al aan gedacht, en zijn ze al
vele stappen verder. DÃ¡Ã¡r zijn de mogelijke besparingen al heel concreet gemaakt.
Een greep uit het pakket:
- Vestiging Tuitjenhorn inkrimpen en pand multifunctioneel benutten.
- Het eigen management van drie naar twee mensen.
- De Rabobank is bereid gevonden tot een (incidentele ) bijdrage.
- Oprichting van stichting Vrienden van de Bibliotheek, waaraan men kan doneren.
- Er wordt serieus overwogen om de leden extra bijdrage(n) te vragen voor het lenen van boeken.
Tenslotte is samen met de Kennemerwaard Bibliotheek uit Alkmaar voor 36 uur per week een marketing
medewerker aangetrokken, die voor beide bibliotheekorganisaties werkt en constructief op zoek gaat naar
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(sponsor)inkomsten. Westra: ,,Alkmaar betaalt tweederde van de kosten, wij de rest. Wij mogen ervan uit gaan
dat die zijn geld opbrengt. Maar vier ton zullen we er niet mee binnenhalen, met heel veel moeite zou 2,5 ton
kunnen lukken.â€™â€™ Hamvraag is dus: â€™Hoeveel is het de gemeenteraad waard om de bibliotheek in de
dorpskern te houden?â€™.

De bibliotheekvestiging in Tuitjenhorn, een belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud. Foto HMC/Richard Zut
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Cultuur
Kaas maken op duurzame wijze - Schermer Beemster op zondag
16-11-2014 /pagina 1
WESTBEEMSTER - Hare Majesteit Koningin MÃ¡xima opende afgelopen donderdag de nieuwe kaasmakerij
van Beemsterkaas in Westbeemster. CONO Kaasmakers is een coÃ¶peratie van 475 melkveehouders die in
1901 werd opgericht en sinds 2001 hofleverancier is. CONO Kaasmakers is gevestigd in de Beemsterpolder,
sinds 1999 UNESCO Werelderfgoed. De huidige kaasmakerij uit 1929 werd oud en te klein.
Omdat de Beemsterpolder de werelderfgoed status heeft, was de eis dat het gebouw perfect moet passen in
het landschap. En dat is prima gelukt. Door het ontwerp van architect Bastiaan Jongerius, die gekozen is als
architect na advies door een beoordelingscommissie onder leiding van oud rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra.
De mooie, nieuwe, elegante kaasmakerij sluit ook naadloos aan bij hoe CONO Kaasmakers denkt over
kwaliteit, smaak van haar kazen en duurzaamheid.
In de wei
In de bestaande kaasmakerij, pal naast de nieuwe, wordt op unieke, traditionele manier kaas gemaakt met
ambachtelijke elementen. In de nieuwe kaasmakerij, hoewel hypermodern, zal dit op precies dezelfde manier
gebeuren waarbij de wei en wrongel handmatig geroerd wordt in open draineerbakken. De eeuw oude
receptuur en de rol van de kaasmeesters zijn essentieel voor de smaak van Beemsterkaas. In het begin van de
keten heeft CONO Kaasmakers haar duurzaamheidambities al uitgewerkt. Als eerste zuivelonderneming
werden in 2001 de veehouders al gestimuleerd hun koeien in de wei te laten in plaats van het hele jaar in de
stal. Vanaf 2008 volgen de CONO veehouders een duurzaamheidprogramma genaamd Caring Dairy. De
stichting Urgenda heeft CONO Kaasmakers aangewezen als koploper voor duurzaamheid in de zuivel.

Groenste kaasmakerij
En nu met de nieuwe kaasmakerij krijgt CONO met Beemsterkaas een kroon op haar werk: de lekkerste kaas
maken op een duurzame wijze in een duurzaam gebouwde kaasmakerij. Voor de kaasmakerij, de kantoren en
inrichting van de terreinen zijn duurzame, tijdloze materialen gebruikt. Het gebouw is door zijn opbouw en
materiaalkeuze op natuurlijke wijze geÃ¯ soleerd en er komt veel daglicht binnen. Uniek is dat CONO
Kaasmakers de diverse bouwpartners heeft laten samenwerken om energieverkwisting in het productieproces
te voorkomen. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst. De nieuwe kaasmakerij is CO2 neutraal en wordt
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volledig klimaatneutraal. Het gebouw is genomineerd voor de prijs voor het duurzaamste gebouw van
Nederland maar daarboven wil CONO Kaasmakers de groenste kaasmakerij van de wereld zijn.

De Tijd
Een van de belangrijkste factoren bij het maken van Beemsterkaas is de factor tijd. CONO Kaasmakers zet zich
af tegen snelle productieprocessen waarbij alleen rendement belangrijk is en smaakvervlakking het resultaat is.
CONO Kaasmakers neemt de tijd om Beemsterkaas te maken en dat kan straks in een oogverblindend mooie
kaasmakerij die net als de bestaande kaasmakerij, de naam â€˜De Tijdâ€™ krijgt.
(c) Schermer Beemster op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Fraaie beelden Willemsoord - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina HEL_Regio_01 /editie HEL /auteur arie booy
door Arie Booy
Den Helder ,,Moet ik die mooie prent stukknippen?â€™â€™, vraagt commissaris van de koning Johan Remkes
verbaasd bij de opening van de foto-expositie 200 jaar Willemsoord. Na de openingshandeling genieten een
kleine honderd genodigden van een fraaie tentoonstelling over twee eeuwen Rijkswerf in Gebouw 66. Er zijn
lampen geplaatst die de hanebalken beschijnen. Zo is goed te zien hoe werknemers hun namen krasten in het
hout.
Fotografie bestond in de beginjaren van de werf nog niet, maar daar is in voorzien door prenten van ingenieur
Jan Blanken en ontwerptekeningen van de werf. In de historische hallen waar vroeger het gehamer en geschuif
met materialen klonk, kan de bezoeker nu ronddwalen langs vergrotingen van historische fotoâ€™s. Veel in
zwart-wit uiteraard, maar naar gelang de twintigste eeuw vordert komen er steeds meer kleurenfotoâ€™s in
beeld.
Het laatste deel van de grote expositie gaat over de restauratie van de oude Rijkswerf en de nieuwe toekomst
die in beeld komt met biosoop en andere ondernemers. Ook de bouw van de Kampanje - die vlak naast de
tentoonstellingshal gaande is - komt aan bod met een foto van het bezoek van de koning en koningin aan de
werf. Tevens zijn er afbeeldingen van hoe het wordt. De expo is een maand te bezoeken.

Willemsoord-directeur Hans Broekmeulen vertelt aan Johan Remkes wat er te zien is. Foto Peter van Aalst
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
â€˜Extra fijnstof na plaatsen windturbinesâ€™ - IJmuider Courant
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15-11-2014 /pagina IJC_Regio_07 /editie IJC /sectie Regio /auteur kees de boer redactie@ijmuidercourant.nl
door Kees de Boer
IJmuiden Energiebedrijf Eneco probeert een vergunning in Velsen te krijgen voor de plaatsing van zes tot acht
windturbines. De torens met een ashoogte van 80 tot 120 meter, zullen mogelijk aan de noordkant van het
Noordzeekanaal (zie fotomontage) worden geplaatst. Het plan roept weerstand op bij omwonenden. Er zijn
bezwaren tegen geluidsoverlast en tegen een mogelijk door de turbines veroorzaakte verplaatsing van fijnstof
en schadelijke stoffen. Met name die van Tata Steel naar lagere luchtlagen. Bewoners zijn bezig een werkgroep
te formeren om gezamenlijk bezwaar te kunnen maken.
Kolenopslag Ook Tata Steel zegt momenteel het gesprek met de provincie te willen aangaan over de bijeffecten
van het plaatsen van windturbines op het bedrijvencomplex. ,,We hebben lege plekken op het terrein, maar het
is de vraag of daar windmolens passenâ€™â€™, aldus een woordvoerder. ,,Als bedrijf willen we zo
milieuvriendelijk mogelijk werken en proberen we fijnstofuitstoot te beperken. Het zou niet goed zijn als onze
inspanningen daarvoor worden ingeperkt door het plaatsten van windturbines. Neem bijvoorbeeld de
kolenopslag. Wat gebeurt er als daar windmolens bij staan? Dan is er het punt van emissie van schadelijke
stoffen. Het is niet duidelijk wat het effect van de windmolens is op de luchtkwaliteit. De rotorbladen bevinden
zich op een hoogte van 80 tot 180 meter en deze komen overeen met de hoogte van een aantal schoorstenen
van Tata Steel. Benedenwinds van de molens is de luchtsnelheid lager en is het mogelijk dat bijvoorbeeld
fijnstof vanuit hogere luchtlagen naar de luchtlaag op leefniveau wordt verplaatst. Dat zou een bijdrage zijn aan
structureel hogere achtergrondconcentraties. De provincie moet daar bij haar besluitvorming rekening mee
houden.â€™â€™
Inspraakproces Namens Eneco laat een woordvoerder weten dat het bedrijf momenteel nog in een
inspraakproces zit met omwonenden. ,,Alle voors en tegens zijn we daarbij aan het inventariseren. Maar het
item van fijnstof is nieuw voor ons. Tot nu toe hebben we ons bij de inventarisatie van klachten met name op
geluidsoverlast en slagschaduw (het effect dat in woonhuizen optreedt wanneer de wieken van de turbine
draaien) gericht. Naar het effect van de verplaatsing van fijnstof naar lager gelegen luchtlagen zullen we
mogelijk extra onderzoek laten doen. Op 17 december doet de provincie een uitspraak over de meest geschikte
locaties. Daar kan de noordkant van het Noordzeekanaal bij zitten. Dan weten we ook of het nog relevant is om
onderzoek te doen.â€™â€™
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
HZL wint zaak â€™molen 158â€™ - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina SCH_Regio_01 /editie SCH /auteur harry de jong
door Harry de Jong
Sint Maartensbrug Houd Zijpe Leefbaar (HZL, tegenwoordig Het Zijper Landschap) en omwonende Romee
Kanis hebben de civielrechtelijke zaak om windmolen 158 weg te krijgen gewonnen. Bernard Schuijt en
Usukara BV (waar het eigendom van de molen is ondergebracht) moeten de turbine verwijderen op straffe van
een dwangsom. Ze kunnen hiertegen wel in beroep.
Volgens de rechtbank is er onvoldoende zicht op legalisatie van de molen, die van een ander type is en op een
andere plek staat dan waarvoor ooit vergunning is verleend. Daarmee kan van gedogen in afwachting van
legalisatie geen sprake zijn. De gemeente Schagen probeert legalisatie te realiseren via een bestuursrechtzaak
bij de Raad van State. Die moet nog uitspraak doen.
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(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Toerist blijft heus niet weg - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina ENK_Metropool_02 /editie ENK /auteur HDC Media
Minister Kamp van Economische Zaken wil windparken bouwen op zee binnen de 12-mijlszone. Volgens Kamp
â€“ die zijn plannen maandag in de Kamer verdedigt â€“ is dit nodig omdat de windparken anders fors duurder
worden. Hij gaat in zijn plannen uit van een minimale afstand van 10 nautische mijl (18,5 kilometer).
Tegenstanders roepen dat ondernemers op het strand hierdoor de komende twintig jaar miljarden aan
inkomsten verliezen. De vraag is of dit terecht is. Alsof mensen echt weg zouden blijven van het strand omdat
ze in de verte windmolens zien?

Windmolens op zee. Foto Thinkstock
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Milieudialoog IJmond gaat verder - Kennemerland op zondag
16-11-2014 /pagina 19
VELSEN - De Milieudialoog IJmond zorgt voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en de
kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond. Vanuit de Milieudialoog is inmiddels al een aantal maatregelen
ingezet.
In maart van dit jaar is er subsidie verleend voor walstroom aan de Kotterkade in IJmuiden, er zullen binnenkort
shuttlediensten richting bedrijventerreinen rijden, de samenwerkingsovereenkomst voor de Velsertraverse staat
op het punt ondertekend te worden, er is een subsidieregeling voor e-scooters, de wagenparken binnen de
IJmond worden vervangen door milieuvriendelijkere autoâ€™s, er is een fietsstimuleringsregeling en begin
2015 gaat een extra fietspont over het Noordzeekanaal varen. Ook heeft er een proef met tijdelijke meetpunten
voor fijn stof in Wijk aan Zee plaatsgevonden.
In oktober 2013 hebben de partners in de milieudialoog IJmond een pakket maatregelen vastgesteld om de
luchtkwaliteit te verbeteren en om de gezondheid en de leefbaarheid een impuls te geven. In totaal gaat het om
een bedrag van 4,2 miljoen euro, voor de helft gefinancierd uit subsidies in het kader van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, de andere helft is betaald door de provincie en de gemeenten.
Voortzetten
De partners zijn het erover eens dat de Milieudialoog een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in de
IJmond en hebben op 21 oktober besloten de samenwerking voort te zetten. Partijen blijven zich inzetten voor
maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en zetten zich vanaf nu ook in om duurzame groei te stimuleren en
hinder in de regio te beperken. Hiervoor wordt de mogelijkheid verkend voor een stimuleringsregeling schone
binnenvaart, organiseert de Milieudienst IJmond een startbijeenkomst voor kansen voor LNG als nieuwe,
schonere brandstof en gaan de Milieudienst IJmond en de Omgevingsdienst NZKG onderzoeken hoe de
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klachtenafhandeling en informatievoorziening verbeterd kan worden. Daarnaast blijven de partners in de
Milieudialoog elkaar op de hoogte houden over nieuwe economische en ruimtelijke ontwikkelingen in het
IJmondgebied en de mogelijke effecten daarvan op de leefomgeving. Tenslotte zal worden gekeken of de
dialoogvorm, zoals gehanteerd in de IJmond, ook van waarde kan zijn voor andere delen van het
Noordzeekanaalgebied.
Meetnet luchtkwaliteit
De provincie meet continu de luchtkwaliteit in de IJmond. Daarvoor heeft zij - naast de meetlocaties van het Rijk
- een eigen meetnet.
In 2011 is het vaste meetnet uitgebreid met twee meetpunten aan de Reyndersweg en de Staalstraat. De
evaluatie van die uitbreiding wordt nog dit jaar afgerond. Tijdens de Milieudialoog is besloten om in 2015 nog
met hetzelfde meetnet door te meten. Voor 2016 zal, op basis van de evaluatie, worden gekeken naar de
inrichting van het meetnet en de te meten stoffen voor de gehele IJmond.
De actuele resultaten van het provinciaal meetnet worden doorlopend gepubliceerd op www.noordholland.nl/luchtkwaliteit.
Tijdelijke meetpunten
Op verzoek van de Dorpsraad en de Milieufederatie heeft er in 2014 in Wijk aan Zee een proef plaatsgevonden
met tijdelijke meetpunten voor fijn stof, Ã©Ã©n op de dorpsweide en Ã©Ã©n aan het Paasdal. Doel van de
proef was te onderzoeken of meetpunten op deze locatie van toegevoegde waarde zijn binnen het vaste
meetnet. Ook door Provinciale Staten is hierom verzocht. Vanuit de Milieudialoog IJmond is hiervoor subsidie
verstrekt. Na het beÃ«indigen van de proef zijn de tijdelijke meetpunten verwijderd. Uit de meetgegevens is
gebleken dat er geen significante verschillen ten opzichte van het bestaande meetpunt Banjaert bestaan.
Daarom hebben de partners in de Milieudialoog afgesproken het bestaande meetnet niet uit te breiden met een
extra meetpunt in Wijk aan Zee.
(c) Kennemerland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Minister Kamp opent zonnefietspad SolaRoad - Zaanstreek op zondag
16-11-2014 /pagina 3
KROMMENIE - Minister Kamp heeft samen met Gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland op 12
november 2014 SolaRoad officieel geopend. Zij deden dit al fietsend op moderne e-bikes. Minister Kamp:
'SolaRoad is een schoolvoorbeeld van Nederlandse innovatie. Op weg naar een duurzame energievoorziening
zijn dit soort initiatieven precies wat we nodig hebben. Dit kan bovendien een mooi exportproduct worden.'
Gedeputeerde Post: 'Vandaag is een mijlpaal in de ontwikkeling van SolaRoad, ik ben trots op de
samenwerking en ik kijk uit naar de toekomst, waarin het uitgroeit van pilot tot echt product.' SolaRoad wordt
ontwikkeld door TNO, Provincie Noord-Holland, Ooms Civiel en Imtech Traffic&Infra.
Het proeftracÃ© van een kleine honderd meter bestaat uit betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter. In Ã©Ã©n
rijrichting zijn zonnecellen aangebracht onder een geharde glazen toplaag van ongeveer 1 centimeter dikte. De
andere zijde heeft geen zonnecellen en wordt gebruikt om verschillende toplagen te testen. Hoeveel stroom het
pad oplevert, wordt de komende periode getest. Dit proeftracÃ© van SolaRoad ligt in Krommenie, langs de
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N203, ter hoogte van de Texaco aan de spoorzijde.
De zonnestroom uit de weg kan worden toegepast voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties,
elektrische autoâ€™s (die er overheen rijden) en huishoudens. De komende drie jaar zullen diverse metingen
en tests worden uitgevoerd om SolaRoad verder te ontwikkelen. De eerste testresultaten sinds de
ingebruikname van het fietspad op 24 oktober zijn in lijn met de verwachtingen. Er is tot nu toe 140 Kwh aan
elektriciteit opgewekt, dat is genoeg energie voor ongeveer 140 wasbeurten.
Een groep van dertig kinderen mocht het pad ook testen. Zij vonden het 'lekker fietsen' maar vooral ook 'cool
om over de eerste SolaRoad ter wereld te fietsen'.
(c) Zaanstreek op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
SolaRoad geopend - Zondagochtendblad
16-11-2014 /pagina 25 /editie ZAD
KROMMENIE - Minister Kamp heeft samen met Gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland de
SolaRoad in Krommenie geopend op woensdag 12 november.
Zij deden dit al fietsend op moderne e-bikes. Minister Kamp 'SolaRoad is een schoolvoorbeeld van
Nederlandse innovatie. Op weg naar een duurzame energievoorziening zijn dit soort initiatieven precies wat we
nodig hebben. Dit kan bovendien een mooi exportproduct worden.' Een groep van dertig kinderen mocht het
pad ook testen. Zij vonden het 'lekker fietsen' maar vooral ook 'cool om over de eerste SolaRoad ter wereld te
fietsen'.
De belangstelling voor â€™the suburb of Amsterdamâ€™ in het buitenland blijft groeien. Zo schreef The
Huffington Post maandag ook over het bijzondere fietspad.
Minister Kamp. 'SolaRoad is een schoolvoorbeeld van Nederlandse innovatie. Op weg naar een duurzame
energievoorziening zijn dit soort initiatieven precies wat we nodig hebben. Dit kan bovendien een mooi
exportproduct worden.'
De zonnestroom uit de weg kan worden toegepast voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties,
elektrische autoâ€™s (die er overheen rijden) en huishoudens. De komende drie jaar zullen diverse metingen
en tests worden uitgevoerd om SolaRoad verder te ontwikkelen. De eerste testresultaten sinds de
ingebruikname van het fietspad op 24 oktober jl. zijn in lijn met de verwachtingen. Er is tot nu toe 140 Kwh aan
elektriciteit opgewekt, dat is genoeg energie voor ongeveer 140 wasbeurten. Hoeveel stroom het pad oplevert,
wordt de komende periode getest.
Wil je er ook op fietsen? Het proeftracÃ© van SolaRoad ligt in Krommenie, langs de N203, ter hoogte van de
Texaco aan de spoorzijde.
(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kaas maken op duurzame wijze - Schermer Beemster op zondag
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16-11-2014 /pagina 1
WESTBEEMSTER - Hare Majesteit Koningin MÃ¡xima opende afgelopen donderdag de nieuwe kaasmakerij
van Beemsterkaas in Westbeemster. CONO Kaasmakers is een coÃ¶peratie van 475 melkveehouders die in
1901 werd opgericht en sinds 2001 hofleverancier is. CONO Kaasmakers is gevestigd in de Beemsterpolder,
sinds 1999 UNESCO Werelderfgoed. De huidige kaasmakerij uit 1929 werd oud en te klein.
Omdat de Beemsterpolder de werelderfgoed status heeft, was de eis dat het gebouw perfect moet passen in
het landschap. En dat is prima gelukt. Door het ontwerp van architect Bastiaan Jongerius, die gekozen is als
architect na advies door een beoordelingscommissie onder leiding van oud rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra.
De mooie, nieuwe, elegante kaasmakerij sluit ook naadloos aan bij hoe CONO Kaasmakers denkt over
kwaliteit, smaak van haar kazen en duurzaamheid.
In de wei
In de bestaande kaasmakerij, pal naast de nieuwe, wordt op unieke, traditionele manier kaas gemaakt met
ambachtelijke elementen. In de nieuwe kaasmakerij, hoewel hypermodern, zal dit op precies dezelfde manier
gebeuren waarbij de wei en wrongel handmatig geroerd wordt in open draineerbakken. De eeuw oude
receptuur en de rol van de kaasmeesters zijn essentieel voor de smaak van Beemsterkaas. In het begin van de
keten heeft CONO Kaasmakers haar duurzaamheidambities al uitgewerkt. Als eerste zuivelonderneming
werden in 2001 de veehouders al gestimuleerd hun koeien in de wei te laten in plaats van het hele jaar in de
stal. Vanaf 2008 volgen de CONO veehouders een duurzaamheidprogramma genaamd Caring Dairy. De
stichting Urgenda heeft CONO Kaasmakers aangewezen als koploper voor duurzaamheid in de zuivel.

Groenste kaasmakerij
En nu met de nieuwe kaasmakerij krijgt CONO met Beemsterkaas een kroon op haar werk: de lekkerste kaas
maken op een duurzame wijze in een duurzaam gebouwde kaasmakerij. Voor de kaasmakerij, de kantoren en
inrichting van de terreinen zijn duurzame, tijdloze materialen gebruikt. Het gebouw is door zijn opbouw en
materiaalkeuze op natuurlijke wijze geÃ¯ soleerd en er komt veel daglicht binnen. Uniek is dat CONO
Kaasmakers de diverse bouwpartners heeft laten samenwerken om energieverkwisting in het productieproces
te voorkomen. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst. De nieuwe kaasmakerij is CO2 neutraal en wordt
volledig klimaatneutraal. Het gebouw is genomineerd voor de prijs voor het duurzaamste gebouw van
Nederland maar daarboven wil CONO Kaasmakers de groenste kaasmakerij van de wereld zijn.

De Tijd
Een van de belangrijkste factoren bij het maken van Beemsterkaas is de factor tijd. CONO Kaasmakers zet zich
af tegen snelle productieprocessen waarbij alleen rendement belangrijk is en smaakvervlakking het resultaat is.
CONO Kaasmakers neemt de tijd om Beemsterkaas te maken en dat kan straks in een oogverblindend mooie
kaasmakerij die net als de bestaande kaasmakerij, de naam â€˜De Tijdâ€™ krijgt.
(c) Schermer Beemster op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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OPA wil dat HVC stopt met windmolens - Noordhollands Dagblad
17-11-2014 /pagina ALK_Regio_04 /editie ALK /auteur HDC Media
Alkmaar ,,Windenergie blaast de burgers geld uit de zak. De economische schade van een windpark op zee
bedraagt vijf miljard en de milieuwinst is nul euro. Doorgaan met windenergie betekent een lastenverhoging die
kan oplopen tot 125 euro per gezin per jaar.â€™â€™
Die rekensom, gebaseerd op een onderzoek van het Centraal Plan Bureau, heeft de Onafhankelijke Partij
Alkmaar (OPA) geÃ¯ nspireerd tot een voorstel om niet langer deel te nemen aan uitbreiding van het
Geminiproject, het windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee. Alkmaar investeert, samen met 53
andere gemeenten, in de HVC. Dat afvalverwerkingsbedrijf neemt voor tien procent deel in het Geminiproject.
OPA-fractievoorzitter Ben Bijl vraag het college om tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering aan te
geven dat â€™de lastenverhoging niet strookt met het gemeentelijk beleid om de lasten voor de burgers zo
laag mogelijk te houdenâ€™. De partij (die twee wethouders in het college heeft) vraagt het college om zich
â€™er sterk voor te maken dat de HVC zich terugtrekt uit het Geminiproject om genoemde redenen.
Ouderen maken portretten Alkmaar Mensen die ouder zijn dan 70 jaar kunnen gratis meedoen met het
portretten-project van Artiance. Men kan een eigen portret laten tekenen of zelf tekenen. Dit â€™Jong van
binnen, waar is de tijd gebleven?â€™-project is van kunstenaars/docenten Jessica Keppel en Martina Otto.
Informatie: Artiance, Centrum voor de Kunsten, Canadaplein, 072 â€“ 54 04 335
Bronsgieten in De Hooischuur Alkmaar KunstNet bezocht de enige echte bronsgieterij boven het
Noordzeekanaal, de Hooischuur aan de Herenweg in Oudorp. De bevindingen over het oude ambacht
bronsgieten zijn dagelijks om 10 en 22 uur op Alkmaar Centraal te zien. Zie ook www.kunstnet.tv
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
& Milieu: Windenergie op zee levert miljarden op - Trouw
17-11-2014 /pagina 01 /sectie Vandaag /auteur JOOP BOUMA, REDACTIE GROEN
Maatschappelijk rendement ten onrechte niet meegeteld, stelt milieuorganisatie in rapport
Windparken op zee leveren miljarden op aan milieuwinst als de maatschappelijke baten worden meegerekend.
Dat zegt Natuur
en Milieu.
Als de vermeden klimaatschade, afkomstig van de huidige elektriciteitsproductie uit gas en steenkool, wordt
meegeteld, kan het positieve saldo oplopen tot maximaal ruim 12 miljard euro. Dit staat in een onderzoek dat
de milieuorganisatie vandaag publiceert.
Door grootschalige inzet van windenergie worden negatieve klimaateffecten beperkt. Het maatschappelijke
rendement daarvan worden ten onrechte niet meegeteld, vindt Natuur

15

en Milieu. In het publieke debat ligt de nadruk eenzijdig op de hoge investeringskosten en subsidies. De
Tweede Kamer debatteert vanavond over de plannen van minister Kamp van economische zaken voor wind op
zee.
Natuur
en Milieu liet bureau SEO Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam een maatschappelijke
kosten-batenanalyse maken van de windplannen op zee. In de berekening zijn de milieu-effecten van de CO2emissies bij de verbranding van fossiele stoffen als gas en steenkool meegenomen. Door windparken op zee
zal de CO2-uitstoot uiteindelijk verminderen.
Windenergie is een slimme verzekeringspolis, stelt Natuur
en Milieu. 'Windparken besparen hoge kosten voor toekomstige generaties. Ze zijn een uitstekende verzekering
voor onze (klein-)kinderen. We moeten nu investeren om latere schade te beperken', zegt directeur Tjerk
Wagenaar van Natuur
en Milieu.
De organisatie meent dat de economische kostenberekeningen voor windenergie nu te eenzijdig zijn.
Wagenaar: 'We bouwen geen windmolenparken om optimale verdienmodellen te ontwikkelen, maar om de
klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarom is het belangrijk om de klimaateffecten, vertaald naar
CO2-kosten, mee te nemen. Anders krijg je het bizarre effect dat we juichen voor het beste verdienmodel voor
een windmolen, terwijl in dat scenario de klimaatschade misschien wel het grootste is. Een maatschappelijke
kosten-batenanalyse houdt rekening met dit soort effecten.'
Door de uitstoot van CO2 worden hogere kosten gemaakt van lucht- en watervervuiling door verzuring, schade
aan natuur en biodiversiteit. Ook veroorzaakt het broeikasgas gezondheidsschade zoals ziekte en voortijdige
sterfte.
NEDERLAND 11
Kamerleden Leegte (VVD) en Vos (PvdA) over het energieakkoord
Uitstoot 1000 kilo C02 kost nu 7 euro
Omdat in het huidige Europese emissiesysteem ETS de uitstoot van CO2 amper wordt belast, ontbreekt de
impuls om de uitstoot te beperken. Bedrijven die C02 in de atmosfeer lozen, betalen nu nog geen 7 euro per ton
CO2 aan emissierechten. Die prijs zou tien keer zo hoog moeten zijn, zeggen sommige experts.
Bij ongewijzigd beleid levert wind op zee meer dan 12 miljard euro aan 'maatschappelijke winst' op, volgens de
studie van Natuur
en Milieu. Alleen als de Europese emissierechten voor CO2-uitstoot drastisch worden verhoogd, zullen
milieuvoordelen wegvallen in de kosten-batenanalyse voor wind op zee. In dat geval kost wind op zee volgens
de berekening van SEO maximaal 1,2 miljard euro.
Het rapport gaat ervan uit dat bij een goed werkend ETS-systeem de CO2-emmissies scherp zullen dalen door
hoge emissierechten. In die (theoretische) situatie kan het maatschappelijke voordeel niet meer worden
toegeschreven aan wind op zee, een voordeel dat nu wÃ©l speelt. De hoge miljardenwinst tikt dus vooral fors
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aan bij het (huidige) slecht werkende systeem.
In een eerdere kosten-batenanalyse in opdracht van het ministerie van economische zaken, waarbij de
klimaatvoordelen niet werden meegerekend, werd aan wind op zee een kostenpost van 5 miljard
toegeschreven.
Energiejurist Jos Cozijnsen, expert op het gebied van emissierechten, is niet onder de indruk van het rapport
van SEO.
'We zitten elkaar gek te maken met rapporten. Hier kom je nooit uit. De zaak is simpel: leg de
energieproducenten een keihard plafond op voor de uitstoot. Als ze dat niet halen, moeten ze betalen. Simpel.'
(c) Trouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Windmolens vervangen om subsidie - De Volkskrant
17-11-2014 /pagina 08 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER MERIJN RENGERS
AMSTERDAM
Debat windparken
Windmolens die nog goed zijn, worden vervangen door nieuwe. Voor de oude krijgen exploitanten geen
subsidie meer. 'Dit heeft niets met duurzaamheid te maken.'
Energiebedrijven, boeren en andere exploitanten van duurzame energie willen zeker 172 recent gebouwde
megawindmolens slopen en vervangen om zo extra subsidie te kunnen incasseren. Als zij dit jaar nog een
vergunning regelen voor de nieuwe turbines, maken zij aanspraak op meer dan 350 miljoen euro groene
stroomsubsidie.
Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) bij gemeenten
en provincies door heel Nederland. Daar zijn de afgelopen maanden op grote schaal vergunningsaanvragen
binnengekomen voor de vervanging van turbines die het afgelopen decennium zijn gebouwd.
Deze molens zijn technisch gezien nog prima in orde, maar komen door hun leeftijd niet meer in aanmerking
voor groene stroomsubsidie. Diverse exploitanten kiezen er daarom voor de molens af te breken, tweedehands
te verkopen en te vervangen door een vergelijkbaar, nieuw exemplaar. Deze nieuwe molens komen vervolgens
wel weer in aanmerking voor subsidie via de zogeheten subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+).
'Deze turbines kunnen zeker nog tien tot vijftien jaar mee, maar worden vervangen en opnieuw aangemeld
omdat het draaien met subsidie zoveel lucratiever is. Dit heeft niets met duurzaamheid te maken, maar alles
met het opstrijken van dubbele subsidies', zegt Rob Rietveld van de NLVOW. 'Dit ondermijnt het draagvlak voor
windenergie, spekt vooral de exploitanten en verkleint de kans dat omwonenden meedelen in de opbrengsten.'
De meeste jonge turbines die op de nominatie staan om te worden vervangen, bevinden zich in windrijke
provincies als Noord-Holland, Friesland en Flevoland. De kwestie kwam aan het licht in de gemeente Dronten,
waar een nieuw te bouwen windpark op losse schroeven kwam te staan omdat de betrokken ondernemers
liever zelf hun turbines wilden slopen en vervangen, dan deel te nemen aan het gezamenlijke initiatief. Een
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betrokkene agrariÃ«r zei hierover bij Omroep Flevoland dat er sprake was van een lacune in de regelgeving en
dat hij een dief van zijn eigen portemonnee zou zijn als hij zijn windmolen niet zou slopen en vervangen door
een vrijwel identiek exemplaar.
In de Tweede Kamer, die vandaag spreekt over duurzame energie, voert Agnes Mulder (CDA) het verzet aan:
'Het gaat hier om gemeenschapsgeld, dat zo effectief mogelijk ingezet moet worden voor een meer duurzame
energievoorziening. Minister Kamp zegt zelf dat windmolens 15 tot 20 jaar meegaan. Subsidiegedreven
vervanging na 10 jaar is niet uit te leggen.'
Mulder zegt dat het vanuit het perspectief van de ondernemers 'logisch is dat zij een nieuwe windmolen
bestellen en opnieuw subsidie aanvragen'. Toch is het niet de bedoeling. 'Dit draagt niet of nauwelijks bij aan
het uitbreiden van de capaciteit voor duurzame energie en is funest voor het draagvlak voor windmolens.'
Het Ministerie van Economische Zaken, dat de subsidies verstrekt, zegt in een reactie dat 'vanaf 2015 de
subsidieregeling zo wordt aangepast dat het niet meer financieel aantrekkelijk is om een oudere windmolen te
vervangen voor precies dezelfde windmolen'. Volgens een woordvoerder is er tot nu toe in 2014 subsidie
aangevraagd voor 94 windturbines, die samen 68 MW aan elektriciteit kunnen opwekken.
De verwachting is dat de komende weken, als gevolg van de gewijzigde regels per 1 januari, nog een groot
aantal subsidieaanvragen bij het ministerie binnen zullen komen die te maken hebben met het vervangen van
windmolens.
(c) De Volkskrant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie
Ondernemersplatform werpt vruchten af - Texelse Courant
18-11-2014 /pagina 1
De vorming van het Texels Ondernemers Platform, een fusie tussen TVL en TVO, werpt vruchten af. Voor het
tweede jaar achtereen zijn de ondernemers er in geslaagd de promotiebijdrage van â‚¬220.500 voor de VVV
volledig te voldoen.
Het was Ã©Ã©n van de positieve zaken die penningmeester Toon Schoenmaker van TOP donderdagavond
had te melden op de jaarvergadering van de ondernemersvereniging. Mede door de fusie zijn de kosten van de
vereniging licht gedaald, ook doordat op personeel kon worden bespaard. Wel is het zo dat na een eerdere
stijging van de inkomsten uit contributie, zich nu een kleinde daling aftekent in het aantal leden. Wat voor de
inkomsten ook telt is forse daling van het aantal medewerkers in de aangesloten bedrijven, een daling die
overigens lijkt af te zwakken. Ook het aantal leden neemt weer toen, aldus Schoenmaker. TOP zit momenteel
rond de 900 leden. Aan de ene kant lagere kosten, terwijl de organisatie aan de andere kant verder is
geprofessionaliseerd. 'Een win-win situatie.'
De belangenvereniging is actief op vele vlakken, zo bleek onder meer uit de actualiteiten die Michel Gregoire,
manager ledenorganisatie, de revue liet passeren. Zo is TOP in gesprek met Natuurmonumenten en de
provincie over de herinrichting van Waalenburg. 'Vanuit de historie heeft dit gebied een belangrijke toeristische
waarde. Vroeger was er bij De Waal bijvoorbeeld een haventje, wat is er tegen om deze historische weer te
herstellen?' Een groep ondernemers buigt zich hier over samen. 'Het is best een gevecht, maar ik denk dat we
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er goed uit komen met elkaar.' Verder heeft TOP zich sterk gemaakt voor het open houden van
verbindingswweg De Staart. Punt van zorg is de voorgenomen afsluiting van de sluizen in de Afsluitdijk in het
seizoen van 2016, waarover elders in deze krant meer.
Veel energie wordt gestoken in het winkelbestand. 'Een breed detailhandelsaanbod is belangrijk voor de
eilandeconomie.' Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het maken van een nieuwe detailhandelsvisie.
'De gemeente betrekt ons nauw bij dit beleid en beschouwt ons als een volwaardige partner.' Andere
beleidszaken waar TOP bij betrokken is zijn de Nota Toerisme en Recreatie en de Woonvisie. In samenwerking
met de VVV zijn stappen gezet om tot een Texels winkelarrangement te komen. Het verbaasde Gregroire dat
de animo onder winkeliers gering was. 'Het is een mooi promotiemiddel, hier moeten we met z'n allen mee
door. We blazen het nieuw leven in, horeca en detailhandel hebben er alle belang bij.' Andere zaken waarmee
TOP zich heeft bemoeid waren de aankondiging van De Bolder om te stoppen met wassen, wat weerstand
opriep bij kleine logiesverstrekkers. Gregoire: 'De Bolder heeft toegezegd te blijven wassen, we hoeven ons
voorlopig geen zorgen te maken.' De problematiek met houders van B&B met meer dan zes bedden kwam
voorbij en onvrede bij Texelse mediaondernemers over het inhuren door de VVV van overkantste expertise
voor promotie. 'Hier moet je met elkaar overeenstemming over zien te krijgen, van elkaar weten waar je sterk in
bent.'
(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Visserij Land en tuinbouw
Zware zoektocht naar zoet water - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina HEL_Regio_06 /editie HEL /auteur ed dekker
door Ed Dekker
Oosterend Agrarisch bestuurder Jan Prins van de LTO Noord spreekt van een â€™moeilijke zoektocht naar
zoet waterâ€™. Hij vreest dat er elk jaar steeds â€™een paar procentâ€™ minder zoet water beschikbaar komt
voor bloembollenkwekers, akkerbouwers en andere agrarische bedrijven. ,,Er moet iets gebeuren. Als we niets
doen, worden wij geconfronteerd met dit tekort. Voor de agrarische sector zou dat heel schadelijk zijn.â€
De Wieringer, oud-bloembollenkweker in de Anna Paulownapolder, was gisteren een van de sprekers op een
bijeenkomst van de provincie Noord-Holland over een experiment op Texel. Bij bollenteler Hans Smit uit
Oosterend worden proeven gedaan voor een zelfvoorzienende waterberging. Hoe kunnen bedrijven zelf zorgen
voor voldoende Ã©n goed zoetwater? Bij aanhoudende droogte kunnen zij zich dan redden.
Als voorbeeld van een nijpende situatie noemt Prins augustus vorig jaar in de polder Koegras. ,,Het
zoetwatertekort was enorm opgelopen, tot 300 millimeter. Bedrijven sloegen alarm bij het hoogheemraadschap
voor extra water.â€

Er zijn toen miljoenenschades ontstaan.

De proef op Texel loopt tot eind 2015 en duurt drie jaar. Acacia Water te Gouda is het onderzoeksbureau. De
provincie betaalt alle kosten: 630.000 euro.
Teler Hans Smit en onderzoeker Jouke Velstra vertelden gisteren over de eerste ervaringen. ,,Soms verloopt
het moeizaamâ€ , was een van hun conclusies. Over de pure baten kunnen zij nog niets zeggen. De
investering van het systeem bedraagt voor drie hectare zoâ€™n 38.000 euro, aldus Velstra. Met een bassin
voor 6000 kuub water.
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Steeds langere periodes van droogte en verzilting (te hoog zoutgehalte in grond- en oppervlaktewater) spelen
vooral bloembollenkwekers parten. LTOâ€™er Prins: ,,Zelfvoorzienende waterbergingen kunnen een van de
oplossingen zijn in de zoektocht naar zoet water.'
Een ander idee is â€™water inlaten op maatâ€™. Hierbij wordt de toevoer afgestemd op de individuele
behoefte. De nieuwe Watercommissie Noordelijk Zandgebied houdt zich intensief bezig met deze problematiek.
De commissie is dit voorjaar ontstaan uit een groep verontruste agrariÃ«rs uit de regio, met Jan Prins als
initiatiefnemer.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Meer ganzen door nieuw paaigebied - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina HEL_Regio_08 /editie HEL /auteur HDC Media
Hollands Kroon De aanleg van een nieuw paai- en opgroeigebied voor vissen langs de Oeversche Vaart (ten
zuiden van Robbenoordbos en Hippolytushoeverweg) kan in agrarisch gebied leiden tot overlast van ganzen,
aalscholvers en verspreiding van onkruid.
Dat is voor burgemeester en wethouders van Hollands Kroon onder meer aanleiding dat zij een vergunning
voor dit project aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil weigeren. Door langs het water
natuurvriendelijke oevers aan te leggen in de vorm van â€™schubbenâ€™ van uiteenlopende hoogten,
verwacht het waterschap de voortplanting van de aal, rivierprik, spiering en driedoornige stekelbaars te
stimuleren.
Week cel voor winkeldief Wieringerwerf De Roemeen Z. B. (31) is door de politierechter wegens een diefstal bij
de Kruidvatwinkel in Wieringerwerf veroordeeld tot een week gevangenisstraf. De politie was vanuit Friesland
getipt een auto met winkeldieven in de gaten te houden. De wagen werd op de Afsluitdijk gesignaleerd en
daarna gevolgd. De wagen werd geparkeerd bij de Kruidvatwinkel in Wieringerwerf. Daar stal Z. B. met een
geprepareerde tas cosmetica ter waarde van 365 euro. Hij probeerde daarna tevergeefs voor de politie te
vluchten door de A7 over te rennen. In de auto vond de politie vier tassen vol scheermesjes.
â€™Niet verkeerd geÃ¯ nformeerdâ€™ Hollands Kroon Wethouder Mary van Gent-Overdevest (Senioren
Hollands Kroon) ontkent de gemeenteraad onjuist te hebben geÃ¯ nformeerd over de communicatie met
zorgaanbieders over het voorzetten van huishoudelijke hulp in 2015.
PvdAâ€™er Jan Steven van Dijk tikte haar hierover recent op de vingers. Volgens hem zei Van Gent tijdens
een vergadering op 25 september dat zorginstanties â€™al zes wekenâ€™ wisten dat alles volgend jaar
voorlopig blijft zoals het nu is geregeld. Terwijl de wethouder eerder tijdens een rondetafelgesprek stelde
daarover geen uitspraken te kunnen doen.
Van Gent ontkent het laatste ten stelligste en zegt in antwoorden op raadsvragen hierover dat haar eerste
uitspraak op een misverstand berust.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Eindelijk weer stijging aantal nesten van weidevogels in Noord-Holland - Purmerend op zondag
16-11-2014 /pagina 22
STREEK - Voor het eerst sinds 2008 hebben weidevogelbeschermers in Noord-Holland meer nesten
beschermd dan in het voorgaande jaar. De stijging, zij het licht, is het sterkst in het werkgebied van de
Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, die in Laag Holland actief is.
De stijging is vooral bij de kievit te zien. Het ging de laatste jaren wat minder met onze meest talrijke
weidevogel, maar met een stijging van 6% in Noord-Holland en van zelfs 10% in Laag Holland is hopelijk een
einde gekomen aan de neerwaartse spiraal.
Tureluur, grutto en scholekster bleven redelijk stabiel dit jaar. Bij de bescherming en het beheer van
weidevogels spelen vrijwilligers, gecoÃ¶rdineerd door Landschap Noord-Holland in samenwerking met
agrariÃ«rs en agrarische natuurverenigingen een grote rol. Samen met agrariÃ«rs sporen zij nesten op, helpen
met kuikenbescherming en het inventariseren van weidevogels. Inmiddels is van 2 op de 3 legsels een gpscoÃ¶rdinaat bekend, zodat boeren bij werkzaamheden om de nesten kunnen werken of het beheer kunnen
aanpassen. In totaal werden er dit jaar 13.223 nesten beschermd, in 2013 waren dat er 13.121. Opvallend was
verder de stijging bij koloniebroeders zoals kluut, kokmeeuw en de visdief. De predatie (het verloren gaan van
legsels door roofdieren) is de laatste jaren een stuk minder, waardoor ruim 80% van de beschermde legsels
daadwerkelijk uitkomt.
In het toekomstige beleid voor weidevogels worden beheer- en beschermingsmaatregelen vooral
geconcentreerd in open gebieden met een hoog waterpeil: de kerngebieden. Daarbij is de rol van vrijwilligers
nog belangrijker. Ook met de komst van het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zal er
meer inzet van boeren en vrijwilligers nodig zijn. Een probleem is dat de provincie Noord-Holland weinig geld
heeft gereserveerd om die kwaliteitsslag te kunnen maken. Er is namelijk een extra impuls nodig bij de
opleiding en begeleiding van vrijwilligers en agrariÃ«rs. Landschap Noord-Holland coÃ¶rdineert en ondersteunt
in de provincie zoâ€™n 1.000 vrijwillige weidevogelbeschermers en 900 agrariÃ«rs bij de
weidevogelbescherming. Noord-Holland is Ã©Ã©n van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland.
(c) Purmerend op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Drie weidevogelboeren genomineerd voor Gouden Gruttopul - West-Friesland op zondag
16-11-2014 /pagina 28
REGIO - Welke agrariÃ«r weet samen met de vrijwilligers de beste omstandigheden voor de weidevogelkuikens
te creÃ«ren, waardoor deze veilig en beschermd kunnen opgroeien van kuiken tot vliegvlugge weidevogels?
Ook dit jaar looft de Vrijwilligersraad van de vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land &
Dijken de Gouden Gruttopul uit als waardering voor het enthousiasme en de inzet die wordt getoond voor de
bescherming van de weidevogels.
Dat weidevogels als de grutto, kievit, tureluur en scholekster prima kunnen vertoeven en jongen groot brengen
op het boerenbedrijf, bewijzen elk jaar weer enthousiaste agrariÃ«rs met hun vaste groep
weidevogelvrijwilligers. Tijdens het broedseizoen werken vrijwilligers en boeren nauw samen bij het lokaliseren
en beschermen van broedende Weidevogels en van hun opgroeiende kuikens. De werkzaamheden op het land
worden zoveel als mogelijk afgestemd op de behoeften van de vogels. Weidevogelboeren zijn boeren met een
hart voor hun bedrijf Ã©n voor alles wat groeit en bloeit op hun bedrijf.
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De drie genomineerde bedrijven zijn: Peter Boots uit Wijdewormer, Gebr. Dekker uit Landsmeer en Wim
Terlouw uit Marken. De Gouden Gruttopul 2014 wordt uitgereikt aan het winnende bedrijf tijdens de slotavond
van het Weidevogelseizoen op donderdagavond 20 november.
(c) West-Friesland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kwekers zoeken naar goed en genoeg water - Noordhollands Dagblad
17-11-2014 /pagina SCH_Regio_03 /editie SCH /auteur ed dekker
door Ed Dekker
Westerland Agrarisch bestuurder Jan Prins van de LTO Noord uit Westerland spreekt van een â€™moeilijke
zoektocht naar zoet waterâ€™. Hij vreest dat er elk jaar steeds â€™een paar procentâ€™ minder zoet water
beschikbaar komt voor bloembollenkwekers, akkerbouwers en andere agrarische bedrijven.
Prins: ,,Er moet iets gebeuren. Als we niets doen, worden wij geconfronteerd met dit tekort. Voor de agrarische
sector zou dat heel schadelijk zijn.â€
De oud-bloembollenkweker uit de Anna Paulownapolder was eind vorige week een van de sprekers op een
bijeenkomst van de provincie Noord-Holland over een experiment op Texel. Bij bollenteler Hans Smit uit
Oosterend worden proeven gedaan voor een zelfvoorzienende waterberging. Hoe kunnen bedrijven zelf zorgen
voor voldoende Ã©n goed zoetwater?
Bij aanhoudende droogte kunnen zij zich dan redden. Als voorbeeld van een nijpende situatie noemt Prins
augustus vorig jaar de polder Koegras. ,,Het zoetwatertekort was enorm opgelopen, tot 300 millimeter.
Bedrijven sloegen alarm bij het hoogheemraadschap voor extra water.â€ Er zijn toen miljoenenschades
ontstaan. De proef op Texel loopt tot eind 2015 en duurt drie jaar. Acacia Water te Gouda is het
onderzoeksbureau. De provincie betaalt alle kosten: 630.000 euro.
Teler Hans Smit en onderzoeker Jouke Velstra vertelden over de eerste ervaringen. ,,Soms verloopt het
moeizaamâ€ , was een van hun conclusies. Over de pure baten kunnen zij nog niets zeggen. De investering
van het systeem bedraagt voor drie hectare zoâ€™n 38.000 euro, aldus Velstra. Met een bassin voor 6000
kuub water.
Verzilting Steeds langere periodes van droogte en verzilting (te hoog zoutgehalte in grond- en
oppervlaktewater) spelen vooral bloembollenkwekers parten. LTOâ€™er Prins: ,,Zelfvoorzienende
waterbergingen kunnen een van de oplossingen zijn in de zoektocht naar zoet water.â€™â€™
Een ander idee is â€™water inlaten op maatâ€™. Toevoer wordt afgestemd op de individuele behoefte. De
nieuwe Watercommissie Noordelijk Zandgebied houdt zich intensief bezig met deze problematiek. De
commissie ontstond dit voorjaar uit een groep verontruste agrariÃ«rs uit de regio, met Jan Prins als voorloper.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kippen en kalkoenen erg gevoelig voor virus - De Telegraaf
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17-11-2014 /pagina 004 /editie NL /sectie Nieuws /auteur Schrader, Frans
Van onze verslaggevers Amsterdam Sinds gisterochtend geldt er een landelijk vervoersverbod voor pluimvee,
eieren en mest. Ook is er een ophokplicht van kracht. Beide gelden voor 72 uur. Aanleiding is het opduiken van
een zeer besmettelijke (hoogpathogene) variant van vogelgriep op een kippenboerderij in Hekendorp. Wanneer
is sprake van vogelgriep of vogelpest en hoe verspreidt het virus zich?
VOGELPEST OF VOGELGRIEP: Vogelgriep of â€™aviaire influenzaâ€™ komt in veel verschillende varianten
voor. Er bestaan milde, zogenoemde laagpathogene (LPAI) varianten, en gevaarlijke, zeer besmettelijke
versies, de hoogpathogene (HPAI) virussen. Van (klassieke) vogelpest is sprake wanneer veel vogels
tegelijkertijd besmet raken met een gevaarlijke variant en doodgaan.
VERSPREIDING: Trekvogels, vooral wilde eenden, dragen milde varianten van het virus bij zich zonder daar
zelf ziek van te worden. Vogels kunnen het virus aan elkaar doorgeven via ademhaling, oogvocht en mest.
Kippen en kalkoenen zijn het meest gevoelig voor besmetting. Ook mensen en handelstransporten kunnen het
virus verspreiden. Reizigers kunnen dat bijvoorbeeld al doen via een restje vogelpoep onder hun schoenen.
VOGELGRIEP BIJ MENSEN: Het vogelgriepvirus kan ook mensen (en zoogdieren als katten, varkens en
tijgers) besmetten, al gebeurt dat niet vaak. Concrete symptomen zijn snel opkomende koorts, spierpijn,
rillerigheid, keelpijn, hoesten en een uitgeput gevoel. Dat komt heel plotseling. Binnen twee tot drie uur voelt
iemand zich echt ziek. Na besmetting kan het bij mensen zeven tot tien dagen duren voor ze daadwerkelijk ziek
worden. De zwaarste symptomen houden zeker vijf dagen aan. Het is volgens deskundigen mogelijk dat het
vogelgriepvirus muteert met een menselijk griepvirus. Als dat gebeurt, ontstaat een gevaarlijkere variant.
VOGELPEST IN NEDERLAND: In 2003 werd de Nederlandse pluimveesector getroffen door de vogelpest
(H7N7). Op 1349 pluimveehouderijen werden kippen, kalkoenen en eenden gedood. In totaal zijn 30,7 miljoen
landbouw- en hobbydieren geruimd. Negentien mensen die bij het doden van de zieke dieren waren betrokken,
raakten besmet met het virus. Een dierenarts uit Rosmalen is hieraan overleden. Ook in de jaren daarna dook
het virus met enige regelmaat op, maar kon de besmetting telkens worden beperkt tot hooguit enkele bedrijven.
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Flora en fauna
KNJV ziet afnemende groei aantal zomerganzen - Boerderij Vandaag
14-11-2014 /pagina 3 /sectie Johan Oppewal
Amersfoort â€“ Het aantal zomerganzen stijgt nog, maar de groei vlakt af. Dat blijkt uit de landelijke telling van
jagersorganisatie KNJV in juli van dit jaar. In totaal zijn 630.000 ganzen geteld. In 2013 waren dat er 588.000.
De groei bedroeg dus 7 procent.

Het is de laagste groei sinds 1998, aldus de KNJV. In de voorgaande jaren was de jaarlijkse toename steeds 10
tot 20 procent, stelt de jagersorganisatie.
Volgens de KNJV zijn er grote verschillen tussen de provincies in de ontwikkeling van de aantallen ganzen. Dit
zou verband houden met de mogelijkheden die provincies bieden voor bejaging en schadebestrijding. Dit wordt
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echter niet met cijfers onderbouwd. Wim Knol, onderzoeker van de KNJV, zegt desgevraagd dat hij zich hierbij
baseert op â€˜geluiden uit het veldâ€™ en niet op cijfers.
> Pagina 5, 12

(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Conclusie jagersorganisatie over afvlakken groei ganzen niet keihard - Boerderij Vandaag
14-11-2014 /pagina 5 /sectie Johan Oppewal
De groei van de aantallen zomerganzen vlakt af. Dat bevestigen tellingen van jagersorganisatie KNJV. Maar in
haar conclusies is de jagersorganisatie wel wat erg gretig.
door Johan Oppewal
De aantallen zomerganzen groeien niet meer zo enorm hard als de afgelopen vijftien jaar. Was er jarenlang
sprake van 10 tot 20 procent erbij, afgelopen jaar was dat â€˜slechtsâ€™ 7 procent. Het aantal dieren dat deze
zomer in Nederland leefde, is naar schatting 630.000. In 2013 waren dat er 588.000. Dat concludeert
jagersvereniging KNJV uit de gegevens van een grote telling die op 19 juli plaatshad met inzet van duizenden
tellers in het hele land.
Ganzen tellen is nog niet zo eenvoudig. Over de methodes voor het vaststellen van de aantallen ganzen wordt
al jaren gesteggeld. De wetenschappers van Sovon Vogelonderzoek Nederland tellen de broedparen, de KNJV
telde in juli alle dieren, ook jongen en niet-broedende volwassen dieren. Logisch dat daar verschillen uitkomen.
De telling, of nulmeting, was een belangrijke kwestie in het overleg over het ganzenakkoord. Immers, als je een
bestrijdingsplan opstelt en wilt weten of dat effectief is, moet je weten hoe het begon. De schattingen die de
KNJV nu heeft gemaakt, zijn het resultaat van een statistische bewerking van gegevens uit het hele land.
Rechtstreekse vergelijking is alleen mogelijk met 2013, waarover vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn. Voor
de situatie van daarvoor zijn alleen gegevens van Sovon beschikbaar, maar die zijn niet zonder meer
vergelijkbaar.
Van belang is de trend en die is: minder snelle groei. KNJV is hier heel duidelijk over. Sovon is veel
voorzichtiger en meldt dat nieuwe cijfers over de aantallen broedvogels in 2013 wel een afvlakking suggereren,
maar dat het te vroeg is voor conclusies.
De vraag is wat de verklaring is voor de geclaimde aantalsontwikkeling. De KNJV meldt in haar persbericht dat
er grote verschillen zijn tussen de provincies. Die verschillen zouden veroorzaakt zijn door het verschil in
schadebestrijdings- en jachtbeleid tussen de provincies. In gebieden waar ruimhartig ontheffingen worden
gegeven, zouden minder meer ganzen zijn dan elders. In sommige provincies zou zelfs een daling van de
aantallen zijn. De jagers pleiten daarom voor ruimere ontheffingen en voor het plaatsen van de grauwe gans op
de jachtlijst, wat bestrijding makkelijker maakt. De conclusie dat bestrijding effectief is en zich vertaalt in
verminderde aantalsgroei is niet onomstreden.
Ecologen wijzen doorgaans op het enorme reproductieve vermogen van ganzen, waardoor populatiebeheer
met methoden als eieren schudden en schieten gezien wordt als dweilen met de kraan open. Keiharde
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gegevens hierover zijn in de discussie dan ook meer dan welkom. Helaas levert deze schatting van de KNJV
die gegevens niet, ook al doet de organisatie zelf anders voorkomen. De onderzoeker van de KNJV, Wim Knol,
vertelt in een toelichting dat hij geen cijfers per provincie heeft die de eigen conclusie onderbouwen. De
genoemde verschillen tussen de provincies baseert hij op â€˜geluiden uit het veldâ€™ en niet op tellingen.
â˜›
Zie ook pagina 12
Het aantal ganzen verschilt sterk per provincie.
(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Populatiegroei overzomerende ganzen in Nederland vlakt af - Boerderij Vandaag
14-11-2014 /pagina 12 /sectie Laurens Hoedemaker
Na zoâ€™n 15 jaar van flinke groei blijkt uit ganzentellingen van de Koninklijke Jagersvereniging dat de
populatiegroei van de overzomerende ganzen in Nederland afvlakt. â€œDat is nieuws, maar zeker niet
verrassend.â€ In de provincies waar jagers ruime mogelijkheden hebben gekregen, is het beleid het meest
effectief.
Door Laurens Hoedemaker

Na het verbieden van de ganzenjacht aan het begin van deze eeuw en een periode van flinke populatiegroei,
nam het aantal ganzen in 2014 nog slechts licht toe. Er werden 630.000 ganzen geteld. Voor het eerst werd in
sommige provincies zelfs een afname vastgesteld. Waar jagers ruime mogelijkheden kregen en waar goede
afspraken zijn gemaakt met grondeigenaren heeft het beleid effect.
Jagers konden in deze provincies met lokmiddelen werken, er wordt samengewerkt met terreinbeheerders en
op knelpunten onderneemt de overheid vangacties in de ruiperiode.
Jagers leveren een geweldige tijdsinspanning. In april becijferde de Jagersvereniging dat jagers 13.000
voltijdsbanen aan vrijwilligerswerk leveren. Gemiddeld heeft elke jager dus een halve dagtaak naast zijn
reguliere baan. Een flink deel van deze uren zit in ganzenbejaging en alle administratie die hierbij komt kijken.
De voornaamste reden voor ganzenbejaging is de landbouwschade. Die is aanzienlijk. Adviesbureau CLM
(2014) geeft aan dat de schade-uitkeringen zullen stijgen naar ruim â‚¬â€‰18,2 miljoen in 2018. Nu is dat
zoâ€™n â‚¬â€‰12 miljoen. Je hoeft maar te praten met iemand die ooit een schademelding heeft gedaan om
te weten dat deze bedragen slechts een topje van de ijsberg zijn. CLM becijferde vorig jaar ook dat de
werkelijke faunaschade waarschijnlijk rond de â‚¬â€‰100 miljoen ligt. Het is nog maar de vraag hoe de
toekomst er op dit punt uitziet. Zeker nu de provincies verantwoordelijk zijn voor de faunaschade en de eerste
geluiden over beperkt budget hoorbaar worden.
De sterk groeiende ganzenpopulatie is te lang weggezet als een probleem, dat opgelost diende te worden. Ja,
er zijn veel ganzen en die zorgen voor schade en hinder. Dit is in Nederland algemeen bekend. Echter,
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Nederlandse grond is vruchtbaar, boeren verbouwen hoogwaardige gewassen en er zijn veel natte
natuurgebieden. In dit landschap zullen altijd veel ganzen blijven. Alle boeren hun landerijen verplicht laten
inplanten met gans-onvriendelijke gewassen is geen haalbare kaart. Er moeten slimmere oplossingen te
bedenken zijn. De resultaten van onze tellingen bieden hiervoor aanknopingspunten. Als onze vloer onder
water staat, moeten we ervoor zorgen dat de kraan dicht gaat en het water weg kan. Daarna kunnen we gaan
dweilen.
Laten we beginnen met het dichtdraaien van de kraan door ganzen op een fatsoenlijke manier te gaan bejagen.
Met lokmiddelen en ruime tijden, zonder allerlei ingewikkelde regels en verschillen tussen provincies. Als
welkome bijvangst benutten we het ganzenvlees, dat inmiddels culinair weer zeer wordt gewaardeerd.
Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat het overtollige water weg kan van onze vloer, dus wellicht zijn er
in de eerste jaren nog vangacties van de overheid nodig. Dat is het beleid dat de Jagersvereniging voor ogen
heeft.
De conclusies van onze ganzentellingen zijn voor de Jagersvereniging aanleiding om de volgende zaken onder
de aandacht te brengen van de overheid:
â€¢ Geef ons de middelen en mogelijkheden om dit vrijwilligerswerk uit te voeren en beperk ons niet met
onnodige regels of beperkingen. Jagers steken veel tijd, geld en energie in het voorkomen van faunaschade en
dat heeft het beoogde effect.
â€¢ Op dit moment is in sommige provincies â€˜winterrustâ€™ voor ganzen ingevoerd. Dit is een onnodige
inperking van de bejaagbare periode.

â€¢ Zet de grauwe gans en de brandgans op de wildlijst, waardoor de verwarrende en beperkende regelgeving
in de provincies zal verdwijnen. â
Laurens Hoedemaker, directeur Koninklijke Jagersvereniging
De overzomerende grauwe gans heeft zijn succes te danken aan de vele waterrijke natuurgebieden in het
Nederlandse landschap.
(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Olifantsgras tegen het grondlawaai - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina ENK_Metropool_02 /editie ENK /auteur HDC Media
Tien bewonersgroepen uit Badhoevedorp hebben zich ingeschreven en Ciska Spikker is hun kandidaat. ,,We
hebben nooit zo van ons laten horen, maar nu wel. Op de Polderbaan na, hebben we van alle banen last.
Vooral van grondlawaai. We onderzoeken nu samen met een ex-student van de universiteit Wageningen in
hoeverre het planten van olifantsgras die zware geluiden kan terugdringen.â€™â€™
Olifantsgras wordt nu vooral ingezet om ganzen te weren.
Ook de geplande woningbouw langs de A9 baart haar zorgen, omdat dan nieuwe groepen bewoners overlast
krijgen.
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Olifantsgras. foto archief
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Meer ganzen door nieuw paaigebied - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina HEL_Regio_08 /editie HEL /auteur HDC Media
Hollands Kroon De aanleg van een nieuw paai- en opgroeigebied voor vissen langs de Oeversche Vaart (ten
zuiden van Robbenoordbos en Hippolytushoeverweg) kan in agrarisch gebied leiden tot overlast van ganzen,
aalscholvers en verspreiding van onkruid.
Dat is voor burgemeester en wethouders van Hollands Kroon onder meer aanleiding dat zij een vergunning
voor dit project aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil weigeren. Door langs het water
natuurvriendelijke oevers aan te leggen in de vorm van â€™schubbenâ€™ van uiteenlopende hoogten,
verwacht het waterschap de voortplanting van de aal, rivierprik, spiering en driedoornige stekelbaars te
stimuleren.
Week cel voor winkeldief Wieringerwerf De Roemeen Z. B. (31) is door de politierechter wegens een diefstal bij
de Kruidvatwinkel in Wieringerwerf veroordeeld tot een week gevangenisstraf. De politie was vanuit Friesland
getipt een auto met winkeldieven in de gaten te houden. De wagen werd op de Afsluitdijk gesignaleerd en
daarna gevolgd. De wagen werd geparkeerd bij de Kruidvatwinkel in Wieringerwerf. Daar stal Z. B. met een
geprepareerde tas cosmetica ter waarde van 365 euro. Hij probeerde daarna tevergeefs voor de politie te
vluchten door de A7 over te rennen. In de auto vond de politie vier tassen vol scheermesjes.
â€™Niet verkeerd geÃ¯ nformeerdâ€™ Hollands Kroon Wethouder Mary van Gent-Overdevest (Senioren
Hollands Kroon) ontkent de gemeenteraad onjuist te hebben geÃ¯ nformeerd over de communicatie met
zorgaanbieders over het voorzetten van huishoudelijke hulp in 2015.
PvdAâ€™er Jan Steven van Dijk tikte haar hierover recent op de vingers. Volgens hem zei Van Gent tijdens
een vergadering op 25 september dat zorginstanties â€™al zes wekenâ€™ wisten dat alles volgend jaar
voorlopig blijft zoals het nu is geregeld. Terwijl de wethouder eerder tijdens een rondetafelgesprek stelde
daarover geen uitspraken te kunnen doen.
Van Gent ontkent het laatste ten stelligste en zegt in antwoorden op raadsvragen hierover dat haar eerste
uitspraak op een misverstand berust.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Natuur en landschap
Bestemmingsplannen - Boerderij Vandaag
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14-11-2014 /pagina 12 /sectie Willem Bruil
Ik had eens een leraar die bij een proefwerk alles aanstreepte wat fout was. Terecht natuurlijk, maar ik vond wel
dat hij dan ook moest kunnen uitleggen hoe het wel had gemoeten. Dat lag veel moeilijker. Frustrerend.

Veel gemeenten zitten met de handen in het haar: bijna alle bestemmingsplannen buitengebied worden door de
Raad van State vernietigd. Waarom? Meestal wil men agrarische bedrijven enige ontwikkelruimte toestaan,
door het bouwblok zo ruim te maken dat er nog iets kan worden bijgebouwd. Maar dat betekent dan ook dat de
ammoniakemissie zou kunnen toenemen.

Een milieueffectrapportage/passende beoordeling bij het bestemmingsplan moet uitgaan van maximale
mogelijkheden, hoewel die zich in werkelijkheid niet zullen voordoen. Resultaat: een flinke toename van de
ammoniakdepositie op de gevoelige habitats van Natura 2000. Daar wordt dan een oplossing voor gezocht in
de planregels, bijvoorbeeld door te bepalen dat alleen uitgebreid mag worden als er een NB-vergunning is,
maar tot nu toe is er geen voorbeeld te vinden in de rechtspraak van de Raad van State waaruit blijkt wat een
gegarandeerd juiste methode is.

Er zijn wel tientallen uitspraken die zeggen: zo kan het niet. En dan worden de bestemmingsplannen
uitgeschakeld. In de eerste plaats moeten we vaststellen dat het hier een theoretisch probleem betreft: als je
een stal wilt bijbouwen waardoor de depositie toeneemt, zul je altijd een NB-vergunning nodig hebben, ook al
biedt het bestemmingsplan mogelijkheden. En die vergunning kan ook geweigerd worden.

In de tweede plaats: het is ergerlijk dat steeds wordt gezegd: zoals je het nu geregeld hebt is het niet goed!
Laat dan ook maar eens weten hoe het wÃ©l moet. De Raad van State zou dat kunnen doen in een overweging
â€˜ten overvloedeâ€™ of in een voorlopige voorziening en de rechter kan zelfs een eigen
bestemmingsplanregel opleggen. Ook de MER-commissie zou een oplossing kunnen aandragen. Dat gebeurt
niet en tot zo lang zit iedereen met de handen in het haar. Dat is behoorlijk frustrerend. Voor gemeentebesturen
en voor boeren, terwijl natuurbeschermers er evenmin wat mee opschieten.

Wie zegt nou eindelijk eens hoe het dan wel moet?
(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Versterking Zwakke Schakels mag doorgaan - Den Helder op zondag
16-11-2014 /pagina 21
CAMPERDUIN / PETTEN - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nagenoeg alle
bezwaren tegen de versterking van de primaire waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland ongegrond
verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (29 oktober 2014). De
zaak was aangespannen door de Faunabescherming, enkele organisaties en bedrijven en door inwoners van
Groet en Petten. Tegen de uitspraak van Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.
Het projectplan maakt versterking mogelijk van de kustwering bij de waterkering van Callantsoog, de
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Pettemerduinen ten noorden van Petten en de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ). Voor de
uitvoering van het projectplan zijn diverse uitvoeringsbesluiten genomen, zoals omgevingsvergunningen en
natuurvergunningen.
Bezwaren ongegrond
De bezwaren van de Faunabescherming, organisaties, bedrijven en inwoners zagen onder meer op
luchtkwaliteit, geluidshinder, verkeersveiligheid, hinder door zandverstuiving en verzoeting van het water achter
de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Ook de gekozen variant van kustversterking en de gevolgen van
zandsuppletie voor de bedrijfsvoering van een strandpaviljoen stuitten op bezwaren. Al deze bezwaren heeft de
Raad van State ongegrond verklaard.
Beschermingsmaatregelen
Door het kustversterkingsproject zal foerageergebied van de scholekster en de steenloper verdwijnen. Een deel
van deze twee vogelsoorten heeft een relatie met het Waddenzeegebied. De hoeveelheid voedsel voor
scholeksters is daar echter beperkt. Hierdoor is voor deze vogelsoort een verhoogde sterftekans en wordt niet
aan de zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen voor het Waddenzeegebied voldaan. Voor de steenloper
geldt dit niet. In het projectplan en in de zogenoemde passende beoordeling staan verschillende maatregelen
om de schadelijke gevolgen van de kustversterking voor scholeksters te verminderen. Met deze
beschermingsmaatregelen worden de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee niet aangetast, aldus de
hoogste bestuursrechter. In de natuurvergunning die is verleend voor zandwinning, zandtransport en
zandsuppletiemaatregelen ontbreken deze maatregelen echter. Daarom heeft de Raad van State zelf in de
uitspraak bepaald dat deze beschermingsmaatregelen deel gaan uitmaken van de natuurvergunning en moeten
worden getroffen.
Door deze uitspraak kan het kustversterkingsproject Zwakke Schakels worden uitgevoerd.
(c) Den Helder op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Drie weidevogelboeren genomineerd voor Gouden Gruttopul - West-Friesland op zondag
16-11-2014 /pagina 28
REGIO - Welke agrariÃ«r weet samen met de vrijwilligers de beste omstandigheden voor de weidevogelkuikens
te creÃ«ren, waardoor deze veilig en beschermd kunnen opgroeien van kuiken tot vliegvlugge weidevogels?
Ook dit jaar looft de Vrijwilligersraad van de vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land &
Dijken de Gouden Gruttopul uit als waardering voor het enthousiasme en de inzet die wordt getoond voor de
bescherming van de weidevogels.
Dat weidevogels als de grutto, kievit, tureluur en scholekster prima kunnen vertoeven en jongen groot brengen
op het boerenbedrijf, bewijzen elk jaar weer enthousiaste agrariÃ«rs met hun vaste groep
weidevogelvrijwilligers. Tijdens het broedseizoen werken vrijwilligers en boeren nauw samen bij het lokaliseren
en beschermen van broedende Weidevogels en van hun opgroeiende kuikens. De werkzaamheden op het land
worden zoveel als mogelijk afgestemd op de behoeften van de vogels. Weidevogelboeren zijn boeren met een
hart voor hun bedrijf Ã©n voor alles wat groeit en bloeit op hun bedrijf.
De drie genomineerde bedrijven zijn: Peter Boots uit Wijdewormer, Gebr. Dekker uit Landsmeer en Wim
Terlouw uit Marken. De Gouden Gruttopul 2014 wordt uitgereikt aan het winnende bedrijf tijdens de slotavond
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van het Weidevogelseizoen op donderdagavond 20 november.
(c) West-Friesland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Eindelijk weer stijging aantal nesten van weidevogels in Noord-Holland - Purmerend op zondag
16-11-2014 /pagina 22
STREEK - Voor het eerst sinds 2008 hebben weidevogelbeschermers in Noord-Holland meer nesten
beschermd dan in het voorgaande jaar. De stijging, zij het licht, is het sterkst in het werkgebied van de
Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, die in Laag Holland actief is.
De stijging is vooral bij de kievit te zien. Het ging de laatste jaren wat minder met onze meest talrijke
weidevogel, maar met een stijging van 6% in Noord-Holland en van zelfs 10% in Laag Holland is hopelijk een
einde gekomen aan de neerwaartse spiraal.
Tureluur, grutto en scholekster bleven redelijk stabiel dit jaar. Bij de bescherming en het beheer van
weidevogels spelen vrijwilligers, gecoÃ¶rdineerd door Landschap Noord-Holland in samenwerking met
agrariÃ«rs en agrarische natuurverenigingen een grote rol. Samen met agrariÃ«rs sporen zij nesten op, helpen
met kuikenbescherming en het inventariseren van weidevogels. Inmiddels is van 2 op de 3 legsels een gpscoÃ¶rdinaat bekend, zodat boeren bij werkzaamheden om de nesten kunnen werken of het beheer kunnen
aanpassen. In totaal werden er dit jaar 13.223 nesten beschermd, in 2013 waren dat er 13.121. Opvallend was
verder de stijging bij koloniebroeders zoals kluut, kokmeeuw en de visdief. De predatie (het verloren gaan van
legsels door roofdieren) is de laatste jaren een stuk minder, waardoor ruim 80% van de beschermde legsels
daadwerkelijk uitkomt.
In het toekomstige beleid voor weidevogels worden beheer- en beschermingsmaatregelen vooral
geconcentreerd in open gebieden met een hoog waterpeil: de kerngebieden. Daarbij is de rol van vrijwilligers
nog belangrijker. Ook met de komst van het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zal er
meer inzet van boeren en vrijwilligers nodig zijn. Een probleem is dat de provincie Noord-Holland weinig geld
heeft gereserveerd om die kwaliteitsslag te kunnen maken. Er is namelijk een extra impuls nodig bij de
opleiding en begeleiding van vrijwilligers en agrariÃ«rs. Landschap Noord-Holland coÃ¶rdineert en ondersteunt
in de provincie zoâ€™n 1.000 vrijwillige weidevogelbeschermers en 900 agrariÃ«rs bij de
weidevogelbescherming. Noord-Holland is Ã©Ã©n van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland.
(c) Purmerend op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Fusie bedreigt Gooise natuurâ€™ - Gooi- en Eemlander
17-11-2014 /pagina GEE_Regio_05 /editie GEE /sectie Regio /auteur jan rook redactie@gooieneemlander.nl
door Jan Rook
â€™GNR vermorzeld door veel groter waterbedrijf PWNâ€™
Laren Het kleine Goois Natuur Reservaat (GNR) dreigt vermorzeld te worden als er daadwerkelijk een fusie
gaat komen met het veel grotere, provinciale drinkwaterbedrijf PWN. Van de hechte band met de Gooise natuur
komt dan weinig meer terecht.
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Het was de angst die tijdens de onlangs gehouden algemene politieke beschouwingen in Laren door Larens
Behoud-fractievoorzitter Peter Calis nog maar eens naar voren werd gebracht. Volgens deze lokale partij leidt
de beoogde â€™samenwerkingâ€™ van het Goois Natuurreservaat en drinkwaterbedrijf PWN tot niets. Die
samenwerking lijkt zich namelijk onverdroten voort te zetten op het pad richting een volledige fusie.
Fractievoorzitter Calis herinnerde burgemeester Elbert Roest, tevens de vertegenwoordiger namens Laren in
het GNR-bestuur, aan de motie voor het behoud van de zelfstandigheid van het GNR. Deze motie werd zowel
in de raad van Laren als Blaricum unaniem ondersteund.
GNR-voorzitter Jaap Bond en PWN-directeur Martien den Blanken tekenden afgelopen voorjaar een verklaring
om te gaan onderzoeken of samenwerking meer efficiency kan opleveren. Volgens de twee directeuren heeft
die samenwerking niets te maken met de al jarenlange wens van de gemeente Amsterdam om uit het GNR te
stappen en dus niet meer te betalen.
Volgens GNR-woordvoerder Edwin van Oevelen is het onderzoek of samenwerking meer efficiency kan
opleveren het gevolg van de wens bij de provincie Noord-Holland om te komen tot betere samenwerking tussen
de verschillende organisaties binnen de provincie.
Larens Behoud vertrouwt het voor geen cent en is bang dat die samenwerking uitloopt op een echte fusie.
,,Deze fusies van organisaties leiden meestal tot teleurstelling en verdriet,â€ stelt fractievoorzitter Peter Calis.
,,De verwachtingen zijn altijd dezelfde: kostenbesparing, efficiencyverhoging en een slagvaardiger organisatie.
En ja hoor: dat wordt ook bij deze voorgenomen fusie weer met onnozel enthousiasme geroepen. Zulke
verwachtingen komen vrijwel nooit uit; niet bij bedrijven, niet bij gemeenten en niet bij organisaties.â€™â€™
Kundigheid ,,Wat wÃ©l bewaarheid wordt, is de bij insiders altijd levende vrees dat de kennis en kundigheid
van de kleinste fusiepartner vermorzeld worden door een dominante buitenstaanderâ€™â€™, vervolgt hij. ,,Dat
gaat ongetwijfeld gebeuren als het GNR verdwijnt in het PWN, want een typisch Gooise vereniging zal binnen
een provinciaal bedrijf gemarginaliseerd worden.â€
Tot verbazing van Larens Behoud blijkt het GNR-bestuur zelf voorstander te zijn van de
â€™samenwerkingâ€™. ,,Men vindt de eigen organisatie te kwetsbaar om zelfstandig door te kunnen gaan.
Dat bestuur bestaat uit 17 leden. Vertegenwoordigers van de provincie (4), Amsterdam (2), Blaricum (1),
Bussum (2), Hilversum (4), Huizen (2), Laren (1) en Blaricum (1).â€™â€™
,,De Larense burgemeester Elbert Roest vertegenwoordigt zijn gemeente in het bestuur en is vicevoorzitter. De
bedoeling is dat in 2015 het GNR-personeel al overgaat naar PWN, of ze dat nou willen of niet. Larens Behoud
heeft al in een eerder stadium een door de raad aangenomen motie ingediend voor het behoud van een
zelfstandig GNR. Dat het bestuur, inclusief Elbert Roest, gewoon verder gaat met de integratieplannen is
kortzichtig en ongewenst. Ook al omdat tal van vragen niet beantwoord zijn. Wat gebeurt er met alle GNRdonateurs? Waar blijft het nu zo eigen karakter, dat zich altijd in de geest van de Erfgooiers druk heeft gemaakt
over onze eigen natuur? Wat gebeurt er als de geclaimde voordelen van de fusie wederom niet blijken te
bestaan?â€
Peter Calis vraagt zich af of de dubbele pet van burgemeester Roest niet wat knelt. ,,Hij moet immers als GNRvicevoorzitter voor de samenwerking zijn en als vertegenwoordiger van Laren bij het bestuur een raadsmotie
voor zelfstandigheid van het GNR bepleiten.â€
Nu hebben vooralsnog alleen de gemeenteraden van Laren en Blaricum zich uitgesproken voor het zelfstandig
blijven van het GNR, een duidelijke minderheidspositie.
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Heilloos Burgemeester Elbert Roest denkt Peter Calis wel te kunnen overtuigen dat hij zich niet laat misleiden
door een te rooskleurige voorstelling van zaken. ,,In samenspraak met oud Larens Behoud-wethouder Wim van
der Zwaan, mijn plaatsvervanger in het GNR-bestuur, stel ik een notitie op die aan het eind van deze maand in
de raadsvergadering kan worden besproken. De exacte inhoud van deze notitie kan ik natuurlijk niet via de
krant melden, maar er staan stringente voorwaarden in om tot een samenwerking met PWN te kunnen komen.
Ik kan wel enkele elementen noemen: zo zal geborgd moeten zijn dat er niet aan de statuten van het GNR
getornd kan worden en zal de erfenis van de Erfgooiers in beton gegoten moeten zijn.â€
Maar of dat Peter Calis gerust stelt? ,,Ondanks alle garanties die ons van het tegendeel zullen proberen te
overtuigen, is dit een heilloze weg die het in stand houden en beschermen van de Gooise natuur ernstig zal
bedreigen. Zonder enige zeggenschap van de Gooise gemeenten zal het PWN â€“ of als de provincie in de
toekomst zou vinden dat PWN maar eens geprivatiseerd moet worden misschien wel het Svensk Waterskap
Bolaget of de Deutsche Rein Wasser Verein - kunnen besluiten dat het beheren van natuur gÃ©Ã©n kerntaak
is, en hup, weg is alle kunde en kennis van het Gooi. Dus GNR-participanten: let op uw saeck!â€
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Milieu
Sloop en recycling bij Tata Steel - Haarlem dit Weekend
14-11-2014 /pagina 8
IJMUIDEN - Bij Tata Steel in IJmuiden is de sloop gestart van de zogenaamde Elektrofilterinstallatie. Het 48
meter hoge, 32 meter brede en 23 meter lange Elektrofilter is de voormalige milieu-installatie voor het afvangen
van stof uit de Sinterfabriek.
Met de komst van de Doekfilterinstallatie voor de Sinterfabriek, die eind vorig jaar volledig in gebruik is
genomen, was het Elektrofilter overbodig geworden. De sloop zal begin volgend jaar gereed zijn. In het voorjaar
volgt dan de sloop van de zogenaamde Hoge Druk Wasser, die voor de komst van de Doekfilterinstallatie de
rookgassen van de Sinterfabriek reinigde. Na te zijn gesloopt, wordt het staal uit beide installaties in de
Oxystaalfabriek in IJmuiden gerecycled, waarna er weer gloednieuwe staalproducten van kunnen worden
gemaakt, van autoâ€™s tot windmolens. In totaal gaat het om zoâ€™n 900 tot 1.200 ton schrot dat wordt
gerecycled.
Kringloop
â€œBij Tata Steel in IJmuiden streven we ernaar om zoveel mogelijk een gesloten kringloop te creÃ«ren waar
het gaat om de grondstoffen en materialen die we gebruiken voor onze productieprocessenâ€ , aldus Hans
van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. â€œMaar liefst 98% van de
bijproducten van onze processen wordt heringezet. Voorbeelden daarvan zijn de oxides die van de plakken
staal worden gehaald en terug naar de Sinterfabriek gaan en het kooksgas dat wordt gebruikt om de
plakkenovens in de Warmbandwalserij te stoken. Ook het staal van overbodig geworden gebouwen en
installaties wordt bij Tata Steel weer gerecycled.â€
Circulaire economie
Staal is bij uitstek een materiaal dat past in een circulaire economie. Staal kan voor 100% worden gerecycled,
zonder dat daarbij kwaliteitsverlies optreedt. Sterker nog, door legeringen toe te voegen kun je er zelfs een
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hogere kwaliteit staal van maken. Bij Tata Steel in IJmuiden wordt jaarlijks zoâ€™n 1,5 miljoen ton staal
gerecycled.
De Doekfilterinstallatie zorgt ervoor dat de hoeveelheid fijn stof, dioxines en zware metalen in de uitstoot van de
Sinterfabriek met minimaal 75% vermindert ten opzichte van de vorige milieu-installaties, de
Elektrofilterinstallatie en de Hoge Druk Wasser. In 2013 is met name daardoor de uitstoot van fijn stof vanaf de
site van Tata Steel in IJmuiden met 11% gedaald ten opzichte van 2012.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€˜Extra fijnstof na plaatsen windturbinesâ€™ - IJmuider Courant
15-11-2014 /pagina IJC_Regio_07 /editie IJC /sectie Regio /auteur kees de boer redactie@ijmuidercourant.nl
door Kees de Boer
IJmuiden Energiebedrijf Eneco probeert een vergunning in Velsen te krijgen voor de plaatsing van zes tot acht
windturbines. De torens met een ashoogte van 80 tot 120 meter, zullen mogelijk aan de noordkant van het
Noordzeekanaal (zie fotomontage) worden geplaatst. Het plan roept weerstand op bij omwonenden. Er zijn
bezwaren tegen geluidsoverlast en tegen een mogelijk door de turbines veroorzaakte verplaatsing van fijnstof
en schadelijke stoffen. Met name die van Tata Steel naar lagere luchtlagen. Bewoners zijn bezig een werkgroep
te formeren om gezamenlijk bezwaar te kunnen maken.
Kolenopslag Ook Tata Steel zegt momenteel het gesprek met de provincie te willen aangaan over de bijeffecten
van het plaatsen van windturbines op het bedrijvencomplex. ,,We hebben lege plekken op het terrein, maar het
is de vraag of daar windmolens passenâ€™â€™, aldus een woordvoerder. ,,Als bedrijf willen we zo
milieuvriendelijk mogelijk werken en proberen we fijnstofuitstoot te beperken. Het zou niet goed zijn als onze
inspanningen daarvoor worden ingeperkt door het plaatsten van windturbines. Neem bijvoorbeeld de
kolenopslag. Wat gebeurt er als daar windmolens bij staan? Dan is er het punt van emissie van schadelijke
stoffen. Het is niet duidelijk wat het effect van de windmolens is op de luchtkwaliteit. De rotorbladen bevinden
zich op een hoogte van 80 tot 180 meter en deze komen overeen met de hoogte van een aantal schoorstenen
van Tata Steel. Benedenwinds van de molens is de luchtsnelheid lager en is het mogelijk dat bijvoorbeeld
fijnstof vanuit hogere luchtlagen naar de luchtlaag op leefniveau wordt verplaatst. Dat zou een bijdrage zijn aan
structureel hogere achtergrondconcentraties. De provincie moet daar bij haar besluitvorming rekening mee
houden.â€™â€™
Inspraakproces Namens Eneco laat een woordvoerder weten dat het bedrijf momenteel nog in een
inspraakproces zit met omwonenden. ,,Alle voors en tegens zijn we daarbij aan het inventariseren. Maar het
item van fijnstof is nieuw voor ons. Tot nu toe hebben we ons bij de inventarisatie van klachten met name op
geluidsoverlast en slagschaduw (het effect dat in woonhuizen optreedt wanneer de wieken van de turbine
draaien) gericht. Naar het effect van de verplaatsing van fijnstof naar lager gelegen luchtlagen zullen we
mogelijk extra onderzoek laten doen. Op 17 december doet de provincie een uitspraak over de meest geschikte
locaties. Daar kan de noordkant van het Noordzeekanaal bij zitten. Dan weten we ook of het nog relevant is om
onderzoek te doen.â€™â€™
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Bagger ooit rijkdom, nu ongewenst - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina ENK_Regio_08 /editie ENK /auteur eric molenaar e.molenaar@hollandmediacombinatie.nl
door Eric Molenaar
Berkhouters: geen behoefte aan â€™stinkrondjeâ€™ Zevenhuis genoemd als alternatief Hoorns depot
Berkhout Hoorn moet zelf maar een oplossing zoeken voor eigen bagger en niet langer bij de buren zoeken
naar grond om een depot aan te leggen. Dat was de mening van het overgrote deel van de mensen die op onze
stelling reageerden.
Uiteraard Berkhouters onder hen, zoals M. Koning. â€™Laat ieder zijn eigen troep houden. We kunnen de
grond wel beter gebruikenâ€™.
Dorpsgenoot C. Vertelman wees er op dat langs het â€™mooie Berkhouter rondjeâ€™ ook veel inwoners van
de Grote Waal wandelen. â€™Als hier bagger gestort wordt, zal het een
stinkrondje wordenâ€™.
Berkhouter Martin van Leeuwen wijst op de plannen om bij zijn dorp het bedrijventerrein Distriport aan te
leggen. Dat dit nu â€™min of meer van de baan isâ€™ mag geen reden zijn om de gemeente Hoorn van
Berkhout â€™het afvoerputje van de regioâ€™ te laten maken, vindt hij.
â€™Het is zo makkelijk afval bij de buren te brengenâ€™, stelt Teeuwis Klaij. Volgens hem hoort bij elke
stadsontwikkeling een baggerdepot. â€™Maar men gaat eerst bebouwen en aan onderhoud wordt niet
gedachtâ€™.
Melvin Tuil uit Hoorn brengt enige nuance aan. â€™Het publiek wordt verkeerd geÃ¯ nformeerdâ€™, schrijft hij.
â€™Er wordt geen bagger gedumpt of gestort. De baggerspecie wordt in een doorgangsdepot tijdelijk
opgeslagen om te ontwateren en te rijpen. Na circa een jaar wordt de gerijpte baggerspecie weggehaald en als
schone grond ergens toegepast. Daarna kan weer nieuwe baggerspecie tijdelijk worden opgeslagen.
De bodem onder het baggerdepot raakt niet verontreinigd of iets dergelijksâ€™. Volgens hem is de gemeente
al jaren op zoek naar een plek voor zoâ€™n doorgangsdepot en is het probleem binnen Hoorn zelf â€™dat je
altijd dicht bij bewoonde gebieden komt. Dit zorgt voor weerstandâ€™.
Verschillende inzenders reiken dezelfde plek als alternatief aan: de plaats waar bedrijventerrein Zevenhuis is
gepland. Sjaak Oud uit Zwaagdijk-West â€“ hij woont er vlakbij â€“ ziet dit als een â€™prachtige
gelegenheidâ€™. â€™De wegen liggen er, de belangstelling voor bedrijven is nog niet zo groot, dus de
komende jaren kan de bagger heerlijk uitzakken en drogen. Trouwens, vroeger was bagger een rijkdom voor
het land. Zou het nu allemaal vergif wezen? Ik geloof er niets van.â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
94 bewonersgroepen gaan meepraten over Schiphol - Noordhollands Dagblad
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15-11-2014 /pagina ENK_Metropool_01 /editie ENK /auteur frans van den berg
door Frans van den Berg
Onderlinge verkiezingen nog nodig
Schiphol Maar liefst 94 bewonersgroepen hebben zich geregistreerd voor de nieuwe omgevingsraad Schiphol,
waarin vanaf 1 januari bewoners, overheden en de luchtvaartsector met elkaar overleggen over geluidshinder,
groei van Schiphol en woningbouw.
Het aantal is veel groter dan waarop was gerekend. Bewonersgroepen moesten immers aantonen dat ze
betrokken zijn bij de luchthaven en dat ze meer dan honderd bewoners achter zich hebben staan.
Maar met 94 bewonersgroepen valt natuurlijk geen overleg te voeren. Daarom zijn de groepen geclusterd per
startbaan. Voor de Kaagbaan zijn dat 26 groepen uit vooral Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, de Leidse
regio en de Bollenstreek. De Aalsmeerbaan levert hinder op voor 17 bewonersgroepen uit vooral Aalsmeer,
Uithoorn en Wijdemeren/Gooi. De hinder van de Polderbaan leverde 21 groepen op uit Haarlem, Velsen,
Spaarndam, Uitgeest en Castricum. De Zwanenburgbaan is goed voor 17 groepen uit Halfweg, Zwanenburg,
Badhoevedorp, Lijnden, Amsterdam en Oostzaan. Tot slot willen 13 groepen van Buitenveldert tot Almere
meepraten over de Buitenveldertbaan.
Per cluster wordt op maandag, dinsdag en woensdagavond een verkiezing gehouden. Iedere bewonersgroep
mag een kiesman naar die vergadering sturen. Per cluster moeten die avond twee clustervertegenwoordigers
worden gekozen en om het nog ingewikkelder te maken moet Ã©Ã©n uit het zogeheten binnengebied komen
(dus de kernen vlak onder de startbaan) en Ã©Ã©n uit het buitengebied.
Die tien vertegenwoordigers schuiven vanaf 1 januari aan tafel met vertegenwoordigers van de
gemeentebesturen, de provincies, het rijk, luchtvaartmaatschappijen, Schiphol en luchtverkeersleiding. Hans
Alders is weer de voorzitter. De nieuwe omgevingsraad komt in de plaats van het overlegorgaan Cros en de
Tafel van Alders.
Eigen belang Binnen de clusters strijden kandidaten vaak voor hun eigen woonkern, maar ook de opvattingen
over de groei van de luchtvaart lopen uiteen. Juist omdat er echt wat te kiezen valt, hebben enkele
bewonersgroepen zich tactisch opgesplitst zodat ze meer kiesmannen naar de verkiezing mogen sturen.
Zo heeft het Platform Velsen Overlast Schiphol, aparte groepen opgericht voor de Velsense kernen. In
Badhoevedorp en Aalsmeer is dat tot op het wijkniveau gedaan. Badhoevedorp zet zich hiermee af tegen
Zwanenburg en Van Ojik. De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan is namelijk verschoven richting
Badhoevedorp.
Opvallend is dat in het buitengebied juist weinig groepen zich hebben gemeld. Daar zijn wel enkele grote
groepen met veel leden, zoals Castricum Ziet ze Vliegen met 700 leden.
Met de nieuwe overleggroep moeten ook afvallige bewonersgroepen weer terug aan de overlegtafel komen. Zij
verzetten zich indertijd vooral tegen het opheffen van de handhavingspunten en het invoeren van een systeem
waarbij volgens voorkeursbanen worden gevlogen. Dat systeem wordt nu omgezet in wetgeving en is daarmee
een voldongen feit.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven
Milieudialoog IJmond gaat verder - Kennemerland op zondag
16-11-2014 /pagina 19
VELSEN - De Milieudialoog IJmond zorgt voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en de
kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond. Vanuit de Milieudialoog is inmiddels al een aantal maatregelen
ingezet.
In maart van dit jaar is er subsidie verleend voor walstroom aan de Kotterkade in IJmuiden, er zullen binnenkort
shuttlediensten richting bedrijventerreinen rijden, de samenwerkingsovereenkomst voor de Velsertraverse staat
op het punt ondertekend te worden, er is een subsidieregeling voor e-scooters, de wagenparken binnen de
IJmond worden vervangen door milieuvriendelijkere autoâ€™s, er is een fietsstimuleringsregeling en begin
2015 gaat een extra fietspont over het Noordzeekanaal varen. Ook heeft er een proef met tijdelijke meetpunten
voor fijn stof in Wijk aan Zee plaatsgevonden.
In oktober 2013 hebben de partners in de milieudialoog IJmond een pakket maatregelen vastgesteld om de
luchtkwaliteit te verbeteren en om de gezondheid en de leefbaarheid een impuls te geven. In totaal gaat het om
een bedrag van 4,2 miljoen euro, voor de helft gefinancierd uit subsidies in het kader van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, de andere helft is betaald door de provincie en de gemeenten.
Voortzetten
De partners zijn het erover eens dat de Milieudialoog een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in de
IJmond en hebben op 21 oktober besloten de samenwerking voort te zetten. Partijen blijven zich inzetten voor
maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en zetten zich vanaf nu ook in om duurzame groei te stimuleren en
hinder in de regio te beperken. Hiervoor wordt de mogelijkheid verkend voor een stimuleringsregeling schone
binnenvaart, organiseert de Milieudienst IJmond een startbijeenkomst voor kansen voor LNG als nieuwe,
schonere brandstof en gaan de Milieudienst IJmond en de Omgevingsdienst NZKG onderzoeken hoe de
klachtenafhandeling en informatievoorziening verbeterd kan worden. Daarnaast blijven de partners in de
Milieudialoog elkaar op de hoogte houden over nieuwe economische en ruimtelijke ontwikkelingen in het
IJmondgebied en de mogelijke effecten daarvan op de leefomgeving. Tenslotte zal worden gekeken of de
dialoogvorm, zoals gehanteerd in de IJmond, ook van waarde kan zijn voor andere delen van het
Noordzeekanaalgebied.
Meetnet luchtkwaliteit
De provincie meet continu de luchtkwaliteit in de IJmond. Daarvoor heeft zij - naast de meetlocaties van het Rijk
- een eigen meetnet.
In 2011 is het vaste meetnet uitgebreid met twee meetpunten aan de Reyndersweg en de Staalstraat. De
evaluatie van die uitbreiding wordt nog dit jaar afgerond. Tijdens de Milieudialoog is besloten om in 2015 nog
met hetzelfde meetnet door te meten. Voor 2016 zal, op basis van de evaluatie, worden gekeken naar de
inrichting van het meetnet en de te meten stoffen voor de gehele IJmond.
De actuele resultaten van het provinciaal meetnet worden doorlopend gepubliceerd op www.noordholland.nl/luchtkwaliteit.
Tijdelijke meetpunten
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Op verzoek van de Dorpsraad en de Milieufederatie heeft er in 2014 in Wijk aan Zee een proef plaatsgevonden
met tijdelijke meetpunten voor fijn stof, Ã©Ã©n op de dorpsweide en Ã©Ã©n aan het Paasdal. Doel van de
proef was te onderzoeken of meetpunten op deze locatie van toegevoegde waarde zijn binnen het vaste
meetnet. Ook door Provinciale Staten is hierom verzocht. Vanuit de Milieudialoog IJmond is hiervoor subsidie
verstrekt. Na het beÃ«indigen van de proef zijn de tijdelijke meetpunten verwijderd. Uit de meetgegevens is
gebleken dat er geen significante verschillen ten opzichte van het bestaande meetpunt Banjaert bestaan.
Daarom hebben de partners in de Milieudialoog afgesproken het bestaande meetnet niet uit te breiden met een
extra meetpunt in Wijk aan Zee.
(c) Kennemerland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Versterking Zwakke Schakels mag doorgaan - Den Helder op zondag
16-11-2014 /pagina 21
CAMPERDUIN / PETTEN - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nagenoeg alle
bezwaren tegen de versterking van de primaire waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland ongegrond
verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (29 oktober 2014). De
zaak was aangespannen door de Faunabescherming, enkele organisaties en bedrijven en door inwoners van
Groet en Petten. Tegen de uitspraak van Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.
Het projectplan maakt versterking mogelijk van de kustwering bij de waterkering van Callantsoog, de
Pettemerduinen ten noorden van Petten en de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ). Voor de
uitvoering van het projectplan zijn diverse uitvoeringsbesluiten genomen, zoals omgevingsvergunningen en
natuurvergunningen.
Bezwaren ongegrond
De bezwaren van de Faunabescherming, organisaties, bedrijven en inwoners zagen onder meer op
luchtkwaliteit, geluidshinder, verkeersveiligheid, hinder door zandverstuiving en verzoeting van het water achter
de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Ook de gekozen variant van kustversterking en de gevolgen van
zandsuppletie voor de bedrijfsvoering van een strandpaviljoen stuitten op bezwaren. Al deze bezwaren heeft de
Raad van State ongegrond verklaard.
Beschermingsmaatregelen
Door het kustversterkingsproject zal foerageergebied van de scholekster en de steenloper verdwijnen. Een deel
van deze twee vogelsoorten heeft een relatie met het Waddenzeegebied. De hoeveelheid voedsel voor
scholeksters is daar echter beperkt. Hierdoor is voor deze vogelsoort een verhoogde sterftekans en wordt niet
aan de zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen voor het Waddenzeegebied voldaan. Voor de steenloper
geldt dit niet. In het projectplan en in de zogenoemde passende beoordeling staan verschillende maatregelen
om de schadelijke gevolgen van de kustversterking voor scholeksters te verminderen. Met deze
beschermingsmaatregelen worden de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee niet aangetast, aldus de
hoogste bestuursrechter. In de natuurvergunning die is verleend voor zandwinning, zandtransport en
zandsuppletiemaatregelen ontbreken deze maatregelen echter. Daarom heeft de Raad van State zelf in de
uitspraak bepaald dat deze beschermingsmaatregelen deel gaan uitmaken van de natuurvergunning en moeten
worden getroffen.
Door deze uitspraak kan het kustversterkingsproject Zwakke Schakels worden uitgevoerd.
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(c) Den Helder op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
Stolp wordt herbouwd - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina KEN_Regio_10 /editie KEN /auteur han lieshout h.lieshout@hollandmediacombinatie.nl
door Han Lieshout
Uitgeest Het is de bedoeling dat de vervallen stolpboerderij op het Zwaansmeerpad (adres Stierop 3) wordt
gesloopt en herbouwd. Er is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd om het plan te realiseren. Het
gaat om de witte boerderij naast De Stierop, het onderkomen van de zeeverkenners van Victorie Heiloo,
Scouting Elfregi Zaanstreek, Scouting Koog Zaandijk en Mees Toxopeus Beverwijk.
De nieuwe eigenaar R.S. Wouda wil een nieuwe stolpwoning met een bouwhoogte van dertien meter neer laten
zetten. De huidige woning heeft een bouwhoogte van tien meter. Het plan daarbij is om de grond met een meter
te verhogen zodat die gelijk komt met het niveau van de dijk tussen de woning en het water de Enge Stierop.
Het college van b en w van Uitgeest gaf vorig jaar juni al aan medewerking te willen verlenen aan het
bouwplan. Omdat ook de welstandscommissie Ã©n de provincie Noord-Holland akkoord zijn met sloop en
herbouw van de stolp, wordt deze maand de gemeenteraad gevraagd â€™een ontwerpverklaring van geen
bedenkingenâ€™ af te geven. Het bouwplan kan daarna ter inzage worden gelegd.
De raadscommissie grondgebiedzaken buigt zich dinsdagavond het bouwplan aan de Zwaansmeerdijk. Het
plan is ontworpen door het bureau HansenArchitect.
De eerste reacties op het plan waren volgens Michiel Hansen positief. ,,De welstandscommissie is enthousiast.
Het wordt gezien als een element met veel waarde voor het landschap.â€™â€™
Het gebouw zal na de herbouw net als nu worden gebruikt als woning.
Op de agenda van de raadscommissie staat ook weer het plan voor de aanleg van een extra brug over de
Westergeestvaart door de familie Jonker. Het voorstel, dat is bedoeld om de buurt te ontlasten van grote
landbouwvoertuigen, kwam vorige maand in een ander daglicht te staan nadat er ook plannen bleken te
bestaan voor de bouw van twee woningen op het erf achter de woning op nummer 83.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Schiphol
Schiphol al bijna aan de limiet - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina ENK_Metropool_01 /editie ENK /auteur frans van den berg
f.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl
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Bewoners strijden tegen inzet vierde baan in spitsuren
Schiphol De luchthaven Schiphol zit al bijna aan de grens van de groei. ,,Aalsmeer zit wat overlast betreft al
aan de limiet en het gevaar is groot dat steeds vaker een vierde baan tijdens de pieken wordt ingezet. Daar
hebben we afspraken over gemaakt en we zullen de luchtvaartsector daaraan houdenâ€™â€™, dreigt
bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik.
Het standpunt is opvallend omdat aan de Tafel van Alders was afgesproken dat Schiphol tot 2020 mag groeien
naar 510.000 vliegbewegingen. Na enkele jaren van terugval, is het aantal vluchten weer aan het groeien.
Volgend jaar rekent de luchthaven op 450.000 starts en landingen. ,,Maar ik schat in dat we bij 470.000 al aan
de grens zitten. De pieken zitten dan vol. Meer vliegen kan alleen door nog vaker een vierde baan in te zetten,
maar in het akkoord staat dat dat voor maximaal 60 vluchten per dag mag. Die grens mag absoluut niet worden
overschredenâ€™â€™, benadrukt de bewonersvertegenwoordiger in het Aldersoverleg.
Wanneer het rustig is zijn Ã©Ã©n startbaan en Ã©Ã©n landingsbaan in gebruik. Door de groei van de
luchthaven is overdag bijna continu al een tweede start- of landingsbaan nodig. ,,Dat moet niet doorslaan naar
vier banen. Het geluidspunt Aalsmeer zat dit jaar al de limiet. Verder groeien kan alleen wanneer de capaciteit
per baan wordt opgevoerd. Nu zijn dat 36 landingen of 38 starts. Met nieuwe technieken moet dat richting 46
gaan, maar voorlopig kan dat nog niet. Een andere optie is een aanpassing van de operatie op Schiphol. Dat
gaat nog een stevige discussie opleveren bij de nieuwe Omgevingsraad Schipholâ€™â€™, voorziet van Ojik
die momenteel in de Cros en de Tafel van Alders zit, welke overleggroepen op 1 januari opgaan in de
Omgevingsraad.
Niet stiller ,,Sowieso betekent meer vliegen meer overlast voor de kernen die pal rond de luchthaven liggen.
Met meer glijvluchten, waarbij toestellen van grote hoogte in een glijvlucht naar de landingsbaan gaan, kan de
overlast in verder weg gelegen plaatsen als Castricum of Leiden met de helft worden verminderd in de
toekomst. Maar dicht bij de baan blijft een toestel evenveel herrie maken. Zelfs stillere toestellen bieden voor
die kernen geen soelaas. Daarom wil ik nog even bovenop het dossier blijven zittenâ€™â€™, verklaart Van
Ojik zijn kandidatuur voor clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol.
In eerste instantie had hij zich voorgenomen om per 1 januari te stoppen. De inschatting was dat de
Aldersafspraken dan allemaal waren doorgevoerd. Dat de nieuwe groep dan op de tent moest letten tot 2020.
,,Niet dus. Juist omdat de materie zo ingewikkeld is, en daar zoveel kennis voor nodig is, lijkt het me beter me
toch beschikbaar te stellenâ€™â€™, stelt de al jaren gepensioneerde huisarts uit Zwanenburg.
Vasthouden aan de afspraken uit het Aldersakkoord uit 2008 is volgens hem van essentieel belang. Niet
zwichten voor de economische druk. ,,We weten dat Schiphol belangrijk is voor de economie. Daarom hebben
we ook ingestemd met selectieve groei. Daarbij ligt de nadruk op KLM en partners vanwege het netwerk naar
alle uithoeken van de wereld. Dat is belangrijk voor het bedrijfsleven. Vakantiecharters moeten naar Lelystad en
Eindhoven, net als die maatschappijen zoals Ryanair die tickets van een tientje aanbieden. Wanneer we de
schaarste goed verdelen, kan KLM nog jarenlang vooruit.â€™â€™
De luchthaven Schiphol wil niet reageren op de constateringen van Van Ojik. ,,We voeren de discussie over dit
onderwerp aan de Tafel van Alders en straks de omgevingsraad. Niet via de pers.â€™â€™
Maar een week geleden gaf Schiphol tijdens een congres wel een doorkijkje naar de toekomst, waarbij de
luchthaven wil vasthouden aan een tweede Kaagbaan en een terminal aan de westzijde van de A4. Over
geluidsoverlast werd toen niet gerept.

39

De aan- (blauw) en uitvliegroutes (rood) zorgen voor veel overlast.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
94 bewonersgroepen gaan meepraten over Schiphol - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina ENK_Metropool_01 /editie ENK /auteur frans van den berg
door Frans van den Berg
Onderlinge verkiezingen nog nodig
Schiphol Maar liefst 94 bewonersgroepen hebben zich geregistreerd voor de nieuwe omgevingsraad Schiphol,
waarin vanaf 1 januari bewoners, overheden en de luchtvaartsector met elkaar overleggen over geluidshinder,
groei van Schiphol en woningbouw.
Het aantal is veel groter dan waarop was gerekend. Bewonersgroepen moesten immers aantonen dat ze
betrokken zijn bij de luchthaven en dat ze meer dan honderd bewoners achter zich hebben staan.
Maar met 94 bewonersgroepen valt natuurlijk geen overleg te voeren. Daarom zijn de groepen geclusterd per
startbaan. Voor de Kaagbaan zijn dat 26 groepen uit vooral Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, de Leidse
regio en de Bollenstreek. De Aalsmeerbaan levert hinder op voor 17 bewonersgroepen uit vooral Aalsmeer,
Uithoorn en Wijdemeren/Gooi. De hinder van de Polderbaan leverde 21 groepen op uit Haarlem, Velsen,
Spaarndam, Uitgeest en Castricum. De Zwanenburgbaan is goed voor 17 groepen uit Halfweg, Zwanenburg,
Badhoevedorp, Lijnden, Amsterdam en Oostzaan. Tot slot willen 13 groepen van Buitenveldert tot Almere
meepraten over de Buitenveldertbaan.
Per cluster wordt op maandag, dinsdag en woensdagavond een verkiezing gehouden. Iedere bewonersgroep
mag een kiesman naar die vergadering sturen. Per cluster moeten die avond twee clustervertegenwoordigers
worden gekozen en om het nog ingewikkelder te maken moet Ã©Ã©n uit het zogeheten binnengebied komen
(dus de kernen vlak onder de startbaan) en Ã©Ã©n uit het buitengebied.
Die tien vertegenwoordigers schuiven vanaf 1 januari aan tafel met vertegenwoordigers van de
gemeentebesturen, de provincies, het rijk, luchtvaartmaatschappijen, Schiphol en luchtverkeersleiding. Hans
Alders is weer de voorzitter. De nieuwe omgevingsraad komt in de plaats van het overlegorgaan Cros en de
Tafel van Alders.
Eigen belang Binnen de clusters strijden kandidaten vaak voor hun eigen woonkern, maar ook de opvattingen
over de groei van de luchtvaart lopen uiteen. Juist omdat er echt wat te kiezen valt, hebben enkele
bewonersgroepen zich tactisch opgesplitst zodat ze meer kiesmannen naar de verkiezing mogen sturen.
Zo heeft het Platform Velsen Overlast Schiphol, aparte groepen opgericht voor de Velsense kernen. In
Badhoevedorp en Aalsmeer is dat tot op het wijkniveau gedaan. Badhoevedorp zet zich hiermee af tegen
Zwanenburg en Van Ojik. De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan is namelijk verschoven richting
Badhoevedorp.
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Opvallend is dat in het buitengebied juist weinig groepen zich hebben gemeld. Daar zijn wel enkele grote
groepen met veel leden, zoals Castricum Ziet ze Vliegen met 700 leden.
Met de nieuwe overleggroep moeten ook afvallige bewonersgroepen weer terug aan de overlegtafel komen. Zij
verzetten zich indertijd vooral tegen het opheffen van de handhavingspunten en het invoeren van een systeem
waarbij volgens voorkeursbanen worden gevlogen. Dat systeem wordt nu omgezet in wetgeving en is daarmee
een voldongen feit.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Strijden tegen tweede Kaagbaan - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina ENK_Metropool_02 /editie ENK /auteur HDC Media
Geen tweede Kaagbaan. Dat is het belangrijkste doel voor Matt Poelmans uit Oegstgeest. Hij is kandidaat
namens bewonersgroepen uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.
Een parallelle Kaagbaan zit in de toekomstscenarioâ€™s van Schiphol, zo benadrukte de luchthaven vorige
week maar weer eens tijdens een congres. In het verleden stelde de provincie Noord-Holland dat die nieuwe
baan er alleen mag komen wanneer een andere baan zoals de Aalsmeerbaan wordt gesloten. Maar dorpen die
onder de route van een tweede Kaagbaan liggen staan niet te juichen. ,,Bovendien willen we zo de groei van
Schiphol beperken. Schiphol mag tot 2020 naar 510.000 vliegbewegingen. Ze zitten nu op 430.000, dus ze
kunnen nog jaren voort. Zeker wanneer Lelystad en Eindhoven als overloop worden gebruikt. Maar ook na
2020 willen we dat Schiphol niet verder groeit dan die 510.000 starts en landingenâ€™â€™, verduidelijkt
Poelmans.
Om de overlast beter in de gaten te houden, zeker na routewijzigingen, wil Poelmans dat de overlast niet langer
wordt berekend, maar echt gemeten. ,,Hier in de regio werken ze al met 25 meetpunten van
Geluidsnet.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Openbaar vervoer
Lot buurtbus 413 bezegeld - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina ENK_Regio_06 /editie ENK /auteur van onze verslaggeefster
Twisk Het lot van buurtbus 413 is bezegeld nu de gemeente Medemblik geen geld in het buslijntje wil steken.
De provincie wil de bus uit de dienstregeling halen omdat er onvoldoende passagiers mee reizen. Het dorpslint
Twisk verliest hiermee een busverbinding.
,,Wij steken geen geld in openbaar vervoerâ€™â€™, zegt wethouder Hans Tigges. ,,Als er onvoldoende
passagiers zijn, is dat jammer maar helaas, maar wij gaan het niet in stand houden. De buurtbus rijdt van
Medemblik naar Wognum, via Twisk, het busstation van Abbekerk en Benningbroek. Achter het stuur zitten
41

vrijwilligers. Half december rijdt de bus dus zijn laatste rit.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Buurtbus gaat rijden - Groene Hart op zondag
16-11-2014 /pagina 34
REGIO - Veel enthousiaste vrijwilligers hebben zich aangemeld als chauffeur voor buurtbus 409. Er zijn nu
genoeg vrijwillige chauffeurs om de buurtbus te laten rijden. Buurtbus 409 vervangt buslijn 161 en start op 15
december.
Volgens de provincie staat de lage bezettings- en kostendekkingsgraad van buslijn 161 niet in verhouding tot de
vereiste maatschappelijke financiÃ«le bijdrage en besluit de buslijn op te heffen. De Provincie, Connexxion,
ROCOV (reizigersorganisatie) en gemeente Koggenland hebben daarom als alternatief buurtbus 409 bedacht.
De buurtbus is voor jong en oud, het is een kleinere bus (achtpersoons) dan de bekende grote streekbus. De
provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en heeft de regie. Vervoerbedrijf
Connexxion zorgt voor de bus, het onderhoud en de brandstof. De vereniging buurtbus Koggenland regelt de
dagelijkse gang van zaken en rijdt met de vrijwillige chauffeurs de bus.
Buurtbus 409 rijdt vanaf station Heerhugowaard naar Ursem, Hensbroek en station Obdam. Mogelijk
aantrekkelijke vertrek- en bestemmingslocaties binnen de route zijn de voortgezet onderwijsscholen in
Heerhugowaard, de poliklinieken WFG en MCA in Heerhugowaard, zorgcentra Horstenburgh Obdam en De
Rustenburcht in Ursem, winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard, station Heerhugowaard en station
Obdam. De buurtbus rijdt van maandag tot en met zaterdag. Kijk voor de exacte aankomst- en vertrektijden en
de route van de buurtbus op www.connexxion.nl. Buurtbuskaartjes kunnen vanaf 15 december gekocht worden
bij de chauffeur voor â‚¬ 1,80 (enkele reis). Uiteraard is ook de OV-chipkaart te gebruiken.
Vrijwilligers welkom
Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom. GeÃ¯ nteresseerd? Neem dan contact op met Suzan Dekker van
de gemeente Koggenland, via 0229-548475 of s.dekker@koggenland.nl.
(c) Groene Hart op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Aftellen begonnen voor Texelhopper - Noordhollands Dagblad
17-11-2014 /pagina HEL_Regio_04 /editie HEL /auteur nico volkerts
door Nico Volkerts
Texel Niet alleen de gemeenteraad van Texel, ook de Statencommissie van de provincie Noord-Holland buigt
zich nog een keer over de Texelhopper. Dat zal waarschijnlijk in de commissievergadering van 1 december zijn,
twee weken voor de start van de openbaar vervoer pilot. De SP greep vorige week de begrotingsvergadering
van Provinciale Staten aan om opnieuw kritiek te uiten op de uitvoering van de pilot. Fractievoorzitter Remine
Alberts hekelde de afwezigheid van de provincie in het tv-programma Kassa, waarin de Texelhopper aan de
orde kwam. Alberts: ,,Het meest ontluisterende van de uitzending was dat de gedeputeerde er niet in zat. Zij
had medewerking aan het programma hooghartig afgewezen, omdat het te eenzijdig zou zijn en omdat er toch
niets te winnen viel. Door weg te blijven heeft de gedeputeerde in ieder geval laten zien dat zij de inwoners, in
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dit geval de busgebruikers, niet serieus neemt.'
Gedeputeerde Elisabeth Post is het met die kritiek niet eens en wilde er inhoudelijk niet op ingaan.
Hoewel de Texelhopper weer op de agenda van de commissie komt, is de verwachting niet dat er voor de start
nog iets wordt gewijzigd.
Texels Belang, dat om een extra raadsvergadering heeft gevraagd, werpt wel de vraag op of er inmiddels reden
is om een ander besluit te nemen. Vooral de onduidelijkheid over de OV-chipkaart speelt daarin een rol. Het
college van burgemeester en wethouders schaart zich achter de uitleg van de provincie dat er geen
toestemming nodig is van de staatssecretaris voor het afschaffen van de OV-chipkaart op Texel. De SP in de
provincie meent dat die toestemming wel nodig is en dat de provincie die niet heeft aangevraagd.
Tegenstanders zijn een handtekeningenactie begonnen voor behoud van openbaar vervoer op Texel in de
huidige vorm, op ovoptexel.petities.nl
De extra raadsvergadering is komende woensdag in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
Uitbreiding A9 definitief - De Telegraaf
15-11-2014 /pagina 004 /editie NL /sectie Nieuws /auteur Geerds, Jelmer
Van een onzer verslaggevers Amsterdam Het A9-traject tussen Diemen en Holendrecht wordt definitief
verbreed van twee naar vijf rijbanen in beide richtingen om de doorstroming te verbeteren. Rijkswaterstaat
maakte gisteren bekend dat de financiering voor de reconstructie en uitbreiding rond is.
In de zomer van 2015 zullen de werkzaamheden aan de Gaasperdammerweg starten. In het drie kilometer
lange traject wordt ook een tunnel aangelegd, waarop een park komt te liggen ter verbetering van de
leefomgeving. De werkzaamheden moeten medio 2020 gereed zijn en kosten ruim 700 miljoen euro. De kosten
daarvan worden gefinancierd door enerzijds het consortium van bedrijven, genaamd IXAS Zuid-Oost, en de
Europese Investeringsbank.
De uitbreiding van de Gaasperdammerweg maakt deel uit van een omvangrijk plan dat de wegverbinding
Schiphol-Amsterdam-Almere moet verbeteren.
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Onenigheid over wijze van financiering A8-A9 - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina KEN_Regio_08 /editie KEN /auteur HDC Media
Beverwijk Tim de Rudder noemde zich donderdagavond een vrolijke wethouder. Hij was blij dat de Beverwijkse
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gemeenteraad wil bijdragen aan de verbinding A8-A9. Er was alleen discussie over de manier van financiering.
De verbindingsweg van 110 miljoen wordt aangelegd in 2020. Het college wil van tevoren de 2,1 miljoen euro
van Beverwijk opzij leggen. Zoals het er nu uitziet, houdt Beverwijk in 2017 en 2018 meer dan twee miljoen
euro over. Daar kan makkelijk een half miljoen per jaar vanaf voor de A8-A9. Met name de VVD, maar ook
Gemeentebelangen en Democraten Beverwijk, vinden deze manier van financiering niet slim. Zij schrijven de
weg liever na de aanleg af over een periode van veertig jaar. Dat is ongeveer de levensduur van de weg. De
Rudder zei dat het college er geen voorstander van is, omdat er veertig jaar rente betaald moet worden. ,,Je
zadelt er een volgende generatie mee op.â€™â€™ Koster noemde dat onzin. ,,Het levert juist rente op. Het
college zou zich beter in de financiÃ«n moeten verdiepenâ€™â€™, zei de VVD-fractievoorzitter die er op wees
dat de constructie in het bedrijfsleven heel gebruikelijk is. Met de 2,1 miljoen euro stemde de hele raad in, maar
de oppositie wees de financiering van het college af.
Opmerkelijk was wel dat De Rudder nu niet zei dat Beverwijk geen cent meer zal uitgeven dan de 2,1 miljoen,
zoals hij eerder wel heel stellig deed. ,,Ik zeg niet: We betalen geen cent meer, maar er moet dan wel eerst een
discussie komen.â€™â€™ Er is nog een gat van 40 miljoen euro.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
HHNK telt autoâ€™s in hele regio - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina WAT_Regio_01 /editie WAT /auteur rob swart r.swart@hollandmediacombinatie.nl
door Rob Swart
Purmerend Het hoogheemraadschap wil van al haar wegen in de regio Waterland weten hoeveel verkeer er
rijdt. Daarom liggen op tachtig plaatsen kabels over de weg.
Met de slangtellers meet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het aantal autoâ€™s dat gebruik
maakt van een weg en op welk tijdstip zij dat doen. Ook wordt met de tellers de snelheid geregistreerd. Niet om
bestuurders te bestraffen als ze te hard rijden, zegt HHNK-woordvoerder Marko Cortel, maar om inzicht te
krijgen in wat er precies gebeurt op de wegen die het hoogheemraadschap in beheer heeft.
Beemster De tellingen zijn al gehouden op 39 plaatsen in Beemster. Dat is op de provinciale wegen na, al het
asfalt in de polder. Tussen Oosthuizen en Purmerend wordt gemeten op de Purmerenderweg en de Oostdijk.
Verder worden autoâ€™s geteld op de Oosterweg en Edammerweg, op de polderwegen rond Broek in
Waterland en op de twee wegen in Wijdewormer.
In totaal gaat het om 120 plekken in het noordelijk deel van de provincie. De tellingen zijn in september
begonnen en zijn omstreeks deze periode ten einde. Dan worden de cijfers geÃ¯ nterpreteerd en worden
conclusies getrokken. Die kunnen betrekking hebben op zowel de inrichting, het onderhoud of andere
maatregelen. Zo zou kunnen blijken dat wegen die parallel aan de A7 lopen als sluiproute worden gebruikt. Of
dat op een van de wegen veelvuldig te hard wordt gereden. Dat zou dan het signaal tot een andere inrichting
kunnen zijn.
De resultaten van de tellingen en de gevolgtrekkingen zijn naar verwachting aan het eind van het jaar
beschikbaar.
Op dit moment heeft HHNK veertienhonderd kilometer aan wegen. Het hoogheemraadschap draagt het beheer
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daarvan langzaamaan over aan de gemeenten of de provincie. Voor het zover is wil HHNK de wegen in orde
maken. Een onderzoek naar wat er nodig is en het uitvoeren daarvan ziet het schap als zijn taak.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ballast Nedam en Heijmans hebben geld voor A9 bijeen - Cobouw
15-11-2014 /pagina Financiering /auteur Kuit, Martjan
Ballast Nedam, Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure (IXAS Zuid-Oost) hebben definitieve afspraken met een
consortium van banken gemaakt voor het pps-project A9 Gaasperdammerweg. Dat hebben de vier partijen
vrijdag gemeld.
Met deze zogenoemde financial close is de financiering voor het project zeker gesteld. A9 Gaasperdammerweg
is het derde traject van de weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (SAA).
De opdracht omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud gedurende een periode van
twintig jaar als ook de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en
Holendrecht. Het project heeft een totale nominale projectomvang van ongeveer 700 miljoen euro.
De financiering bestaat uit een deel vreemd vermogen en een deel eigen vermogen. Het vreemd vermogen,
van 140 miljoen euro kortlopende lening en de helft van circa 410 miljoen euro langlopende lening, is
beschikbaar gesteld door BNG Bank, DZ BANK, ING, KBC, SMBC en SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale.
De Europese Investeringsbank heeft de andere helft van de langlopende lening beschikbaar gesteld. Het eigen
vermogen wordt ingebracht door de vier aandeelhouders van IXAS Zuid-Oost, elk met een gelijk aandeel.
(c) Cobouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Minister Kamp opent zonnefietspad SolaRoad - Zaanstreek op zondag
16-11-2014 /pagina 3
KROMMENIE - Minister Kamp heeft samen met Gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland op 12
november 2014 SolaRoad officieel geopend. Zij deden dit al fietsend op moderne e-bikes. Minister Kamp:
'SolaRoad is een schoolvoorbeeld van Nederlandse innovatie. Op weg naar een duurzame energievoorziening
zijn dit soort initiatieven precies wat we nodig hebben. Dit kan bovendien een mooi exportproduct worden.'
Gedeputeerde Post: 'Vandaag is een mijlpaal in de ontwikkeling van SolaRoad, ik ben trots op de
samenwerking en ik kijk uit naar de toekomst, waarin het uitgroeit van pilot tot echt product.' SolaRoad wordt
ontwikkeld door TNO, Provincie Noord-Holland, Ooms Civiel en Imtech Traffic&Infra.
Het proeftracÃ© van een kleine honderd meter bestaat uit betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter. In Ã©Ã©n
rijrichting zijn zonnecellen aangebracht onder een geharde glazen toplaag van ongeveer 1 centimeter dikte. De
andere zijde heeft geen zonnecellen en wordt gebruikt om verschillende toplagen te testen. Hoeveel stroom het
pad oplevert, wordt de komende periode getest. Dit proeftracÃ© van SolaRoad ligt in Krommenie, langs de
N203, ter hoogte van de Texaco aan de spoorzijde.
De zonnestroom uit de weg kan worden toegepast voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties,
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elektrische autoâ€™s (die er overheen rijden) en huishoudens. De komende drie jaar zullen diverse metingen
en tests worden uitgevoerd om SolaRoad verder te ontwikkelen. De eerste testresultaten sinds de
ingebruikname van het fietspad op 24 oktober zijn in lijn met de verwachtingen. Er is tot nu toe 140 Kwh aan
elektriciteit opgewekt, dat is genoeg energie voor ongeveer 140 wasbeurten.
Een groep van dertig kinderen mocht het pad ook testen. Zij vonden het 'lekker fietsen' maar vooral ook 'cool
om over de eerste SolaRoad ter wereld te fietsen'.
(c) Zaanstreek op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
SolaRoad geopend - Zondagochtendblad
16-11-2014 /pagina 25 /editie ZAD
KROMMENIE - Minister Kamp heeft samen met Gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland de
SolaRoad in Krommenie geopend op woensdag 12 november.
Zij deden dit al fietsend op moderne e-bikes. Minister Kamp 'SolaRoad is een schoolvoorbeeld van
Nederlandse innovatie. Op weg naar een duurzame energievoorziening zijn dit soort initiatieven precies wat we
nodig hebben. Dit kan bovendien een mooi exportproduct worden.' Een groep van dertig kinderen mocht het
pad ook testen. Zij vonden het 'lekker fietsen' maar vooral ook 'cool om over de eerste SolaRoad ter wereld te
fietsen'.
De belangstelling voor â€™the suburb of Amsterdamâ€™ in het buitenland blijft groeien. Zo schreef The
Huffington Post maandag ook over het bijzondere fietspad.
Minister Kamp. 'SolaRoad is een schoolvoorbeeld van Nederlandse innovatie. Op weg naar een duurzame
energievoorziening zijn dit soort initiatieven precies wat we nodig hebben. Dit kan bovendien een mooi
exportproduct worden.'
De zonnestroom uit de weg kan worden toegepast voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties,
elektrische autoâ€™s (die er overheen rijden) en huishoudens. De komende drie jaar zullen diverse metingen
en tests worden uitgevoerd om SolaRoad verder te ontwikkelen. De eerste testresultaten sinds de
ingebruikname van het fietspad op 24 oktober jl. zijn in lijn met de verwachtingen. Er is tot nu toe 140 Kwh aan
elektriciteit opgewekt, dat is genoeg energie voor ongeveer 140 wasbeurten. Hoeveel stroom het pad oplevert,
wordt de komende periode getest.
Wil je er ook op fietsen? Het proeftracÃ© van SolaRoad ligt in Krommenie, langs de N203, ter hoogte van de
Texaco aan de spoorzijde.
(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Werk aan de Westerweg - Zondagochtendblad
16-11-2014 /pagina 1 /editie SCH
Van 10 tot 24 november is de Westerweg (N245) afgesloten vanaf de Sportlaan tot aan de Hofstraat. De
kruising met de Sportlaan is dan gesloten voor verkeer. De kruising met de Hofstraat blijft wel open. Van 25
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november tot 15 december is de Westerweg (N245) afgesloten vanaf de kruising met de Hofstraat tot en met de
kruising met de Zuiderweg.
De komende maanden wordt ook gewerkt aan de verkeerslichten op de kruisingen Westerweg (N245) met de
Havenstraat, de Zuiderweg en op de kruising Schagerweg (N245)-Warmenhuizerweg/Westelijke Randweg. Het
verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. Tijdens de afsluitingen van de Westerweg (N245) blijft buslijn
157 van Connexxion de gebruikelijke route rijden.
Vragen? Bel gratis 0800-0200600 of kijk op www.noord-holland.nl/kop-van-NoordHolland.
Foto: Van 10 tot 24 november is de Westerweg (N245) afgesloten vanaf de Sportlaan tot aan de Hofstraat. Dus
ook dit gedeelte van de haven tot de kruising met de Welmolen. (Foto: YMages)
(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterhuishouding
Zware zoektocht naar zoet water - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina HEL_Regio_06 /editie HEL /auteur ed dekker
door Ed Dekker
Oosterend Agrarisch bestuurder Jan Prins van de LTO Noord spreekt van een â€™moeilijke zoektocht naar
zoet waterâ€™. Hij vreest dat er elk jaar steeds â€™een paar procentâ€™ minder zoet water beschikbaar komt
voor bloembollenkwekers, akkerbouwers en andere agrarische bedrijven. ,,Er moet iets gebeuren. Als we niets
doen, worden wij geconfronteerd met dit tekort. Voor de agrarische sector zou dat heel schadelijk zijn.â€
De Wieringer, oud-bloembollenkweker in de Anna Paulownapolder, was gisteren een van de sprekers op een
bijeenkomst van de provincie Noord-Holland over een experiment op Texel. Bij bollenteler Hans Smit uit
Oosterend worden proeven gedaan voor een zelfvoorzienende waterberging. Hoe kunnen bedrijven zelf zorgen
voor voldoende Ã©n goed zoetwater? Bij aanhoudende droogte kunnen zij zich dan redden.
Als voorbeeld van een nijpende situatie noemt Prins augustus vorig jaar in de polder Koegras. ,,Het
zoetwatertekort was enorm opgelopen, tot 300 millimeter. Bedrijven sloegen alarm bij het hoogheemraadschap
voor extra water.â€ Er zijn toen miljoenenschades ontstaan.
De proef op Texel loopt tot eind 2015 en duurt drie jaar. Acacia Water te Gouda is het onderzoeksbureau. De
provincie betaalt alle kosten: 630.000 euro.
Teler Hans Smit en onderzoeker Jouke Velstra vertelden gisteren over de eerste ervaringen. ,,Soms verloopt
het moeizaamâ€ , was een van hun conclusies. Over de pure baten kunnen zij nog niets zeggen. De
investering van het systeem bedraagt voor drie hectare zoâ€™n 38.000 euro, aldus Velstra. Met een bassin
voor 6000 kuub water.
Steeds langere periodes van droogte en verzilting (te hoog zoutgehalte in grond- en oppervlaktewater) spelen
vooral bloembollenkwekers parten. LTOâ€™er Prins: ,,Zelfvoorzienende waterbergingen kunnen een van de
oplossingen zijn in de zoektocht naar zoet water.'
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Een ander idee is â€™water inlaten op maatâ€™. Hierbij wordt de toevoer afgestemd op de individuele
behoefte. De nieuwe Watercommissie Noordelijk Zandgebied houdt zich intensief bezig met deze problematiek.
De commissie is dit voorjaar ontstaan uit een groep verontruste agrariÃ«rs uit de regio, met Jan Prins als
initiatiefnemer.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Waarom asfalt tussen dijken? - Noordhollands Dagblad
15-11-2014 /pagina WAT_Regio_02 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
j.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl
door Jacco van Oostveen
Autoweg lijkt wel belangrijker dan dijkversterking
Volendam Drie miljoen euro investeren in een stukje asfalt waarvan het de vraag is of dat het algemeen belang
dient, of slechts het belang van ondernemers. De â€™weg onderlangsâ€™ houdt de gemoederen bezig in
Volendam.
Die extra dijk voor het Noordeinde, die komt er. Hij wordt lager dan de â€™kamelendijkâ€™ die het
hoogheemraadschap oorspronkelijk voor ogen had. Dat is dan fijn voor de bewoners, die bang waren dat hun
fraaie uitzicht over het Markermeer geheel weg zou vallen. De lagere, maar bredere dijk is voor de
Noordeinders een beter alternatief. Een flinke groep wil het liefst helemaal geen â€™dijk voor de dijkâ€™. Zij
vragen zich af of het nodig is. Zo wild is het Markermeer toch niet? En zijn er geen andere manieren te
bedenken om die dijk te versterken? Nee dus, zegt het schap. Dus die dijk, die komt er.
Het is nu aan de gemeente om te bepalen wat het gaat doen met het extra stukje Volendam dat de
buitenwaartse versterking van het Noordeinde oplevert. De huidige coalitie Lijst Kras, Volendam 80 en CDA is
heel duidelijk: het project dijkversterking Hoorn-Amsterdam biedt Edam-Volendam een unieke kans om in
Ã©Ã©n klap het al jaren spelende verkeersprobleem op het Noordeinde en Havendijkje op te lossen. Tussen
de twee dijken in kan een nieuwe aanrijroute naar het parkeerterrein achter Spaander worden gerealiseerd.
De afgelopen jaren zijn al de nodige maatregelen getroffen om de overlast van met name het busverkeer op het
Noordeinde en het Havendijkje te verminderen. Zoals het realiseren van een parkeerterrein voor touringcars
aan de Parallelweg en het beperken van de toegang tot het Noordeinde door middel van een paaltjessysteem.
Hoewel door deze maatregelen de verkeersstroom naar schatting met zestig procent is afgenomen, blijft de
veiligheid op met name het Havendijkje een punt van aandacht. Er rijden in het toeristenseizoen zoveel bussen
dat fietsverkeer nagenoeg onmogelijk is.
Met een weg onderlangs is ook dit probleem opgelost, zegt de gemeente. De bewoners beginnen zich af te
vragen of die weg inmiddels niet belangrijker is geworden dan het versterken van de dijk. Is de weg nog wel
nodig na de eerdere maatregelen? Laat de gemeente soms zijn oren hangen naar plaatselijke ondernemers,
zoals Hotel Spaander, die dankzij de nieuwe weg beter bereikbaar worden? En waarom moeten zij, de
Noordeinders, hier onder lijden? Als die dijk dan toch versterkt moet worden, houdt dat landje dan lekker groen.
Ook vanuit de politiek is er kritiek. Nico van Straalen van GroenLinks sprak donderdag tijdens de
begrotingsraad duidelijke taal: ,,Waarom drie miljoen investeren in een project waarvan het algemeen belang
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niet is aangetoond?â€™â€™
Volgens wethouder Marisa Kes (Volendam 80) moet de drie miljoen worden gereserveerd â€™zodat de
gemeente kan blijven meepraten met het hoogheemraadschapâ€™, maar is het niet zeker dat het project ook
daadwerkelijk zoveel geld gaat kosten. De gemeente hoopt een deel gesubsidieerd te krijgen. Over de invulling
van de buitenwaartse versterking valt volgens Kes te praten. Een fietspad, een wandelpad, het hoeft allemaal
niet. Alleen die autoweg, die moet wel.
De bewoners van het Noordeinde hebben in feite nog Ã©Ã©n sprankje hoop: als begin volgend jaar uit het
onderzoek â€™Dijken op Veenâ€™ blijkt dat de dijk sterker is dan gedacht, zal de situatie omtrent de
versterking van het Noordeinde opnieuw moeten worden herzien.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Versterking Zwakke Schakels mag doorgaan - Den Helder op zondag
16-11-2014 /pagina 21
CAMPERDUIN / PETTEN - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nagenoeg alle
bezwaren tegen de versterking van de primaire waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland ongegrond
verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (29 oktober 2014). De
zaak was aangespannen door de Faunabescherming, enkele organisaties en bedrijven en door inwoners van
Groet en Petten. Tegen de uitspraak van Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.
Het projectplan maakt versterking mogelijk van de kustwering bij de waterkering van Callantsoog, de
Pettemerduinen ten noorden van Petten en de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ). Voor de
uitvoering van het projectplan zijn diverse uitvoeringsbesluiten genomen, zoals omgevingsvergunningen en
natuurvergunningen.
Bezwaren ongegrond
De bezwaren van de Faunabescherming, organisaties, bedrijven en inwoners zagen onder meer op
luchtkwaliteit, geluidshinder, verkeersveiligheid, hinder door zandverstuiving en verzoeting van het water achter
de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Ook de gekozen variant van kustversterking en de gevolgen van
zandsuppletie voor de bedrijfsvoering van een strandpaviljoen stuitten op bezwaren. Al deze bezwaren heeft de
Raad van State ongegrond verklaard.
Beschermingsmaatregelen
Door het kustversterkingsproject zal foerageergebied van de scholekster en de steenloper verdwijnen. Een deel
van deze twee vogelsoorten heeft een relatie met het Waddenzeegebied. De hoeveelheid voedsel voor
scholeksters is daar echter beperkt. Hierdoor is voor deze vogelsoort een verhoogde sterftekans en wordt niet
aan de zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen voor het Waddenzeegebied voldaan. Voor de steenloper
geldt dit niet. In het projectplan en in de zogenoemde passende beoordeling staan verschillende maatregelen
om de schadelijke gevolgen van de kustversterking voor scholeksters te verminderen. Met deze
beschermingsmaatregelen worden de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee niet aangetast, aldus de
hoogste bestuursrechter. In de natuurvergunning die is verleend voor zandwinning, zandtransport en
zandsuppletiemaatregelen ontbreken deze maatregelen echter. Daarom heeft de Raad van State zelf in de
uitspraak bepaald dat deze beschermingsmaatregelen deel gaan uitmaken van de natuurvergunning en moeten
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worden getroffen.
Door deze uitspraak kan het kustversterkingsproject Zwakke Schakels worden uitgevoerd.
(c) Den Helder op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ondernemersplatform werpt vruchten af - Texelse Courant
18-11-2014 /pagina 1
De vorming van het Texels Ondernemers Platform, een fusie tussen TVL en TVO, werpt vruchten af. Voor het
tweede jaar achtereen zijn de ondernemers er in geslaagd de promotiebijdrage van â‚¬220.500 voor de VVV
volledig te voldoen.
Het was Ã©Ã©n van de positieve zaken die penningmeester Toon Schoenmaker van TOP donderdagavond
had te melden op de jaarvergadering van de ondernemersvereniging. Mede door de fusie zijn de kosten van de
vereniging licht gedaald, ook doordat op personeel kon worden bespaard. Wel is het zo dat na een eerdere
stijging van de inkomsten uit contributie, zich nu een kleinde daling aftekent in het aantal leden. Wat voor de
inkomsten ook telt is forse daling van het aantal medewerkers in de aangesloten bedrijven, een daling die
overigens lijkt af te zwakken. Ook het aantal leden neemt weer toen, aldus Schoenmaker. TOP zit momenteel
rond de 900 leden. Aan de ene kant lagere kosten, terwijl de organisatie aan de andere kant verder is
geprofessionaliseerd. 'Een win-win situatie.'
De belangenvereniging is actief op vele vlakken, zo bleek onder meer uit de actualiteiten die Michel Gregoire,
manager ledenorganisatie, de revue liet passeren. Zo is TOP in gesprek met Natuurmonumenten en de
provincie over de herinrichting van Waalenburg. 'Vanuit de historie heeft dit gebied een belangrijke toeristische
waarde. Vroeger was er bij De Waal bijvoorbeeld een haventje, wat is er tegen om deze historische weer te
herstellen?' Een groep ondernemers buigt zich hier over samen. 'Het is best een gevecht, maar ik denk dat we
er goed uit komen met elkaar.' Verder heeft TOP zich sterk gemaakt voor het open houden van
verbindingswweg De Staart. Punt van zorg is de voorgenomen afsluiting van de sluizen in de Afsluitdijk in het
seizoen van 2016, waarover elders in deze krant meer.
Veel energie wordt gestoken in het winkelbestand. 'Een breed detailhandelsaanbod is belangrijk voor de
eilandeconomie.' Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het maken van een nieuwe detailhandelsvisie.
'De gemeente betrekt ons nauw bij dit beleid en beschouwt ons als een volwaardige partner.' Andere
beleidszaken waar TOP bij betrokken is zijn de Nota Toerisme en Recreatie en de Woonvisie. In samenwerking
met de VVV zijn stappen gezet om tot een Texels winkelarrangement te komen. Het verbaasde Gregroire dat
de animo onder winkeliers gering was. 'Het is een mooi promotiemiddel, hier moeten we met z'n allen mee
door. We blazen het nieuw leven in, horeca en detailhandel hebben er alle belang bij.' Andere zaken waarmee
TOP zich heeft bemoeid waren de aankondiging van De Bolder om te stoppen met wassen, wat weerstand
opriep bij kleine logiesverstrekkers. Gregoire: 'De Bolder heeft toegezegd te blijven wassen, we hoeven ons
voorlopig geen zorgen te maken.' De problematiek met houders van B&B met meer dan zes bedden kwam
voorbij en onvrede bij Texelse mediaondernemers over het inhuren door de VVV van overkantste expertise
voor promotie. 'Hier moet je met elkaar overeenstemming over zien te krijgen, van elkaar weten waar je sterk in
bent.'
(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven
Kwekers zoeken naar goed en genoeg water - Noordhollands Dagblad
17-11-2014 /pagina SCH_Regio_03 /editie SCH /auteur ed dekker
door Ed Dekker
Westerland Agrarisch bestuurder Jan Prins van de LTO Noord uit Westerland spreekt van een â€™moeilijke
zoektocht naar zoet waterâ€™. Hij vreest dat er elk jaar steeds â€™een paar procentâ€™ minder zoet water
beschikbaar komt voor bloembollenkwekers, akkerbouwers en andere agrarische bedrijven.
Prins: ,,Er moet iets gebeuren. Als we niets doen, worden wij geconfronteerd met dit tekort. Voor de agrarische
sector zou dat heel schadelijk zijn.â€
De oud-bloembollenkweker uit de Anna Paulownapolder was eind vorige week een van de sprekers op een
bijeenkomst van de provincie Noord-Holland over een experiment op Texel. Bij bollenteler Hans Smit uit
Oosterend worden proeven gedaan voor een zelfvoorzienende waterberging. Hoe kunnen bedrijven zelf zorgen
voor voldoende Ã©n goed zoetwater?
Bij aanhoudende droogte kunnen zij zich dan redden. Als voorbeeld van een nijpende situatie noemt Prins
augustus vorig jaar de polder Koegras. ,,Het zoetwatertekort was enorm opgelopen, tot 300 millimeter.
Bedrijven sloegen alarm bij het hoogheemraadschap voor extra water.â€ Er zijn toen miljoenenschades
ontstaan. De proef op Texel loopt tot eind 2015 en duurt drie jaar. Acacia Water te Gouda is het
onderzoeksbureau. De provincie betaalt alle kosten: 630.000 euro.
Teler Hans Smit en onderzoeker Jouke Velstra vertelden over de eerste ervaringen. ,,Soms verloopt het
moeizaamâ€ , was een van hun conclusies. Over de pure baten kunnen zij nog niets zeggen. De investering
van het systeem bedraagt voor drie hectare zoâ€™n 38.000 euro, aldus Velstra. Met een bassin voor 6000
kuub water.
Verzilting Steeds langere periodes van droogte en verzilting (te hoog zoutgehalte in grond- en
oppervlaktewater) spelen vooral bloembollenkwekers parten. LTOâ€™er Prins: ,,Zelfvoorzienende
waterbergingen kunnen een van de oplossingen zijn in de zoektocht naar zoet water.â€™â€™
Een ander idee is â€™water inlaten op maatâ€™. Toevoer wordt afgestemd op de individuele behoefte. De
nieuwe Watercommissie Noordelijk Zandgebied houdt zich intensief bezig met deze problematiek. De
commissie ontstond dit voorjaar uit een groep verontruste agrariÃ«rs uit de regio, met Jan Prins als voorloper.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterkwaliteit en zwembaden
GNR gaat bladafval in water te lijf - Gooi- en Eemlander
15-11-2014 /pagina GEE_Regio_04 /editie GEE /sectie Regio /auteur HDC Media
Hilversum In de straten van Hilversum vordert de jaarlijkse bladslagcampagne gestaag, maar in het
Spanderswoud moet het Goois Natuur Reservaat nog beginnen. Niet dat alle bladeren uit het bos worden
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geveegd, maar wel de bladeren die de beek tussen Bachlaan en Oude Meentweg dreigen te dempen.
Volgens het GNR gaat het om een kronkelende waterpartij van ongeveer drie kilometer lengte. Als de bladeren
er niet regelmatig worden uitgebaggerd, gaat de waterkwaliteit achteruit en daar hebben de planten en de
dieren dan ook weer last van.
Het GNR zet een baggerzuiger in die zijn vrachtjes deponeert op een al eerder gebruikte akker aan de Oude
Meentweg. Daar wordt het water weer teruggeleid naar de beek. Het depot wordt gedroogd en na een aantal
maanden weer als natuurlijke mest gebruikt op GNR-akkers. De werkzaamheden worden deze winter
uitgevoerd. Het GNR zegt klaar te zijn voor de start van een nieuw broedseizoen, half maart. Wandelaars en
fietsers zullen mogelijk overlast ondervinden, maar het GNR belooft dat tot een minimum te beperken.

Bladerdek op het water. foto gnr
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Heropening Sportfondsenbad Beverwijk - Kennemerland op zondag
16-11-2014 /pagina 1
BEVERWIJK - Afgelopen zomer heeft het Sportfondsenbad Beverwijk een metamorfose ondergaan. Naar
aanleiding hiervan had wethouder Erol donderdag 6 november de eer om het zwembad te heropenen. Net als
bij de opening 49 jaar geleden, werd dit gedaan door het geven van een startschot.
Destijds was het Ada Kok die als eerste een duik in het zwembad nam, maar dit keer gaven zes jonge talenten
uit de wedstrijdploeg van KZC acte de prÃ©sence. Voorafgaand aan het startschot sprak Haydar Erol over het
belang van sport binnen de samenleving. â€œBeweging en gezondheid hangen immers nauw samenâ€ . Het
zwembad speelt hier een belangrijke rol in. â€œVeel bezoekers uit Beverwijk en de omliggende regio brengen
een bezoek aan het zwembad. Zowel om te recreÃ«ren als ook om wedstrijdsport te beoefenen. Dat maakt dit
zwembad zo bijzonderâ€ , aldus wethouder Erol. Tot slot feliciteerde hij het zwembadbestuur met de
heropening van het mooi gerenoveerde zwembad.
Complex project
De renovatie, met een budget van 1,3 miljoen, geheel uit eigen middelen gefinancierd, is gerealiseerd in zes
weken. Een complex project, want de werkzaamheden moesten gelijktijdig uitgevoerd worden. Terwijl de
zwembadrand verwijderd werd, kreeg ook het plafond nieuwe plafondplaten. Voor de uitvoerende partijen was
afgelopen donderdag dus ook grote waardering.
â€œHet zwembad heeft nu een hele nieuwe uitstralingâ€ , merken vaste bezoekers op. Dit is al te zien in de
nieuwe entree, die met het strakke ontwerp echt van deze tijd is. Niet alleen is er gewerkt aan de uitstraling
maar ook zijn op meerdere plaatsen herstelwerkzaamheden aan het tegelwerk uitgevoerd. Ook de
omkleedcabines zijn vernieuwd en de garderobe is voorzien van een nieuwe laag verf en er zijn nieuwe lockers
geplaatst. Tevens is er een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie aangebracht, die zorg draagt voor een prettig
klimaat, voor zowel zwemmers als bezoekers.
Jubileumjaar
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De meest ingrijpende verandering is wel de aanpassing van de bekende badrand. Als Ã©Ã©n van de weinige
zwembaden, was er nog een hoge opstaande rand. Karakteristiek voor dit bad, maar niet meer van deze tijd.
De rand werkte bijvoorbeeld beperkend bij het 'in en uit het water gaan'. Nu is de badrand gelijk aan het
waterniveau. Dit laatste is vooral voor de oudere bezoekers een verbetering omdat het bad nu toegankelijker is.
Ondanks dat Erol bekende, zelf niet over een zwemdiploma te beschikken en liever vaste grond onder zijn
voeten heeft, gaf hij op professionele wijze het startschot voor de 50 meter vrije slag. De zes jonge talenten van
KZC zwommen onder aanmoediging van de aanwezigen hun beste race. Na afloop werden de zwemsters
gehuldigd en ontving Merel Doll een mooie beker uit handen van wethouder Erol. Kortom, een mooie
openingshandeling die symboliseert dat het zwembad al 50 jaar in beweging is, en klaar is voor de komende
jaren. Het startschot is tevens het startsein van het jubileumjaar want volgend jaar bestaat het zwembad op 6
november precies 50 jaar. Komend jaar worden ter gelegenheid van dit jubileum verschillende feestelijke
activiteiten georganiseerd.
www.sfb50.nl
(c) Kennemerland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Fusie bedreigt Gooise natuurâ€™ - Gooi- en Eemlander
17-11-2014 /pagina GEE_Regio_05 /editie GEE /sectie Regio /auteur jan rook redactie@gooieneemlander.nl
door Jan Rook
â€™GNR vermorzeld door veel groter waterbedrijf PWNâ€™
Laren Het kleine Goois Natuur Reservaat (GNR) dreigt vermorzeld te worden als er daadwerkelijk een fusie
gaat komen met het veel grotere, provinciale drinkwaterbedrijf PWN. Van de hechte band met de Gooise natuur
komt dan weinig meer terecht.
Het was de angst die tijdens de onlangs gehouden algemene politieke beschouwingen in Laren door Larens
Behoud-fractievoorzitter Peter Calis nog maar eens naar voren werd gebracht. Volgens deze lokale partij leidt
de beoogde â€™samenwerkingâ€™ van het Goois Natuurreservaat en drinkwaterbedrijf PWN tot niets. Die
samenwerking lijkt zich namelijk onverdroten voort te zetten op het pad richting een volledige fusie.
Fractievoorzitter Calis herinnerde burgemeester Elbert Roest, tevens de vertegenwoordiger namens Laren in
het GNR-bestuur, aan de motie voor het behoud van de zelfstandigheid van het GNR. Deze motie werd zowel
in de raad van Laren als Blaricum unaniem ondersteund.
GNR-voorzitter Jaap Bond en PWN-directeur Martien den Blanken tekenden afgelopen voorjaar een verklaring
om te gaan onderzoeken of samenwerking meer efficiency kan opleveren. Volgens de twee directeuren heeft
die samenwerking niets te maken met de al jarenlange wens van de gemeente Amsterdam om uit het GNR te
stappen en dus niet meer te betalen.
Volgens GNR-woordvoerder Edwin van Oevelen is het onderzoek of samenwerking meer efficiency kan
opleveren het gevolg van de wens bij de provincie Noord-Holland om te komen tot betere samenwerking tussen
de verschillende organisaties binnen de provincie.
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Larens Behoud vertrouwt het voor geen cent en is bang dat die samenwerking uitloopt op een echte fusie.
,,Deze fusies van organisaties leiden meestal tot teleurstelling en verdriet,â€ stelt fractievoorzitter Peter Calis.
,,De verwachtingen zijn altijd dezelfde: kostenbesparing, efficiencyverhoging en een slagvaardiger organisatie.
En ja hoor: dat wordt ook bij deze voorgenomen fusie weer met onnozel enthousiasme geroepen. Zulke
verwachtingen komen vrijwel nooit uit; niet bij bedrijven, niet bij gemeenten en niet bij organisaties.â€™â€™
Kundigheid ,,Wat wÃ©l bewaarheid wordt, is de bij insiders altijd levende vrees dat de kennis en kundigheid
van de kleinste fusiepartner vermorzeld worden door een dominante buitenstaanderâ€™â€™, vervolgt hij. ,,Dat
gaat ongetwijfeld gebeuren als het GNR verdwijnt in het PWN, want een typisch Gooise vereniging zal binnen
een provinciaal bedrijf gemarginaliseerd worden.â€
Tot verbazing van Larens Behoud blijkt het GNR-bestuur zelf voorstander te zijn van de
â€™samenwerkingâ€™. ,,Men vindt de eigen organisatie te kwetsbaar om zelfstandig door te kunnen gaan.
Dat bestuur bestaat uit 17 leden. Vertegenwoordigers van de provincie (4), Amsterdam (2), Blaricum (1),
Bussum (2), Hilversum (4), Huizen (2), Laren (1) en Blaricum (1).â€™â€™
,,De Larense burgemeester Elbert Roest vertegenwoordigt zijn gemeente in het bestuur en is vicevoorzitter. De
bedoeling is dat in 2015 het GNR-personeel al overgaat naar PWN, of ze dat nou willen of niet. Larens Behoud
heeft al in een eerder stadium een door de raad aangenomen motie ingediend voor het behoud van een
zelfstandig GNR. Dat het bestuur, inclusief Elbert Roest, gewoon verder gaat met de integratieplannen is
kortzichtig en ongewenst. Ook al omdat tal van vragen niet beantwoord zijn. Wat gebeurt er met alle GNRdonateurs? Waar blijft het nu zo eigen karakter, dat zich altijd in de geest van de Erfgooiers druk heeft gemaakt
over onze eigen natuur? Wat gebeurt er als de geclaimde voordelen van de fusie wederom niet blijken te
bestaan?â€
Peter Calis vraagt zich af of de dubbele pet van burgemeester Roest niet wat knelt. ,,Hij moet immers als GNRvicevoorzitter voor de samenwerking zijn en als vertegenwoordiger van Laren bij het bestuur een raadsmotie
voor zelfstandigheid van het GNR bepleiten.â€
Nu hebben vooralsnog alleen de gemeenteraden van Laren en Blaricum zich uitgesproken voor het zelfstandig
blijven van het GNR, een duidelijke minderheidspositie.
Heilloos Burgemeester Elbert Roest denkt Peter Calis wel te kunnen overtuigen dat hij zich niet laat misleiden
door een te rooskleurige voorstelling van zaken. ,,In samenspraak met oud Larens Behoud-wethouder Wim van
der Zwaan, mijn plaatsvervanger in het GNR-bestuur, stel ik een notitie op die aan het eind van deze maand in
de raadsvergadering kan worden besproken. De exacte inhoud van deze notitie kan ik natuurlijk niet via de
krant melden, maar er staan stringente voorwaarden in om tot een samenwerking met PWN te kunnen komen.
Ik kan wel enkele elementen noemen: zo zal geborgd moeten zijn dat er niet aan de statuten van het GNR
getornd kan worden en zal de erfenis van de Erfgooiers in beton gegoten moeten zijn.â€
Maar of dat Peter Calis gerust stelt? ,,Ondanks alle garanties die ons van het tegendeel zullen proberen te
overtuigen, is dit een heilloze weg die het in stand houden en beschermen van de Gooise natuur ernstig zal
bedreigen. Zonder enige zeggenschap van de Gooise gemeenten zal het PWN â€“ of als de provincie in de
toekomst zou vinden dat PWN maar eens geprivatiseerd moet worden misschien wel het Svensk Waterskap
Bolaget of de Deutsche Rein Wasser Verein - kunnen besluiten dat het beheren van natuur gÃ©Ã©n kerntaak
is, en hup, weg is alle kunde en kennis van het Gooi. Dus GNR-participanten: let op uw saeck!â€
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven

Jeugdzorg
Burgemeester zet fusie op agenda - Kennemerland op zondag
16-11-2014 /pagina 20
REGIO - Waarnemend burgemeester Freek Ossel van Beverwijk heeft in een brief aan de gemeenteraad van
Beverwijk zijn visie op de regionaal bestuurlijke samenwerking in de IJmond gegeven. De brief is bedoeld als
kader voor de meningsvorming in de opmaat naar de conclusies uit de komende tussenevaluatie.
Een kopie van de brief is gestuurd aan de colleges van Velsen, Heemskerk en Uitgeest, gedeputeerde Sweet
en de regiegroep Regionale Samenwerking.
Bestuurlijke samenwerking is een breekbaar proces, dat afhankelijk is van de bestuurlijke wil van de
deelnemende gemeenten. Daarin ziet de burgemeester onderlinge verschillen: in het coalitieakkoord en
collegeprogramma van Beverwijk wordt gepleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden van fusie als
perspectief voor de bestuurlijke samenwerking. Partijen in de raad kunnen zich vinden in dit perspectief, maar
over de weg waarlangs, de vorm waarin en de vraag met wie, bestaan verschillende opvattingen. De andere
gemeenten uit de IJmond zijn minder uitgesproken over het eindperspectief, maar zowel Velsen als
Heemskerk, benadrukken het belang van intensivering van de samenwerking.
Afbreukrisico
â€œHet begin van een nieuwe bestuursperiode biedt kansen op een positief vervolg op de reeds gemaakte
stappen, echter te veel vorm en te weinig inhoud gevoegd bij een verlammend eindbeeld vormen een
afbreukrisico,â€ aldus Freek Ossel die invalt voor de zieke burgemeester Han van Leeuwen. â€œHoe
voorkomen we dat hoge verwachtingen gecombineerd worden met een mogelijk stagnerende samenwerking?
Welke stappen in welke volgorde horen daarbij? Daarover zal de raad de komende tijd de inzet moeten
bepalen, mede op basis van het eerste evaluatieresultaat. Deze brief is niet meer of minder dan een
handreiking mijnerzijds, een kader om dat gesprek te voeren met elkaar en ook met de andere
IJmondgemeenten.â€
Inhoud als brandstof
De burgemeester is positief over de stappen die er in de vorige bestuursperiode zijn gezet, zowel op bestuurlijk
als ambtelijk niveau. In vervolg daarop pleit Ossel voor het opstellen van een regionale ambitieagenda over de
te bereiken doelen. â€œDe inhoud is als het ware de brandstof waarop de motor van de regionale
samenwerking draait. Het is ook het bewijs voor onze inwoners, bedrijfsleven en andere maatschappelijke
partijen dat regionale samenwerking leidt tot tastbare verbetering.â€ Hij denkt daarbij aan concrete stappen
naar een Techniek Campus met bedrijfsleven en onderwijs, de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid met
een cijfermatige banendoelstelling of een regionaal stageoffensief. De eerste resultaten zouden er al medio
2015 moeten zijn.
Discussie
Ossel wil de discussie over het eindbeeld voorlopig â€˜on holdâ€™ zetten. Eerst moeten er tastbare resultaten
van de ambitieagenda zijn en de daarbij behorende bestuurlijke arrangementen. Ruim voor het einde van deze
bestuursperiode in 2017 zouden de IJmondgemeenten zich moeten verbinden om een besluit te nemen over
het gewenste eindbeeld op hoofdlijnen en de marsroute daar naartoe.
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Intensivering van de regionale samenwerking betekent volgens burgemeester Ossel ook slimme bestuurlijke
arrangementen die de toets van transparantie en democratisch gehalte kunnen doorstaan. â€œWe moeten de
stap durven maken van overleg naar regionale sturing. De huidige regiegroep, aangevuld met betrokken
portefeuillehouders, zou bijvoorbeeld op terreinen van de ambitieagenda een sturingstaak kunnen krijgen
binnen het mandaat van de gemeenteraden.â€ Regionaal bestuurlijke versterking vraagt ook om een
versterking van de regionaal ambtelijke ondersteuning. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een
regiogriffie, een regionaal IJmondbureau of projectorganisatie.
(c) Kennemerland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Hervorming jeugdzorg is wel degelijk nodig - De Volkskrant
17-11-2014 /pagina 22 /sectie Opinie en Debat /auteur KLAARTJE PETERS IS HOOGLERAAR REGIONAAL
BESTUUR UNIVERSITEIT MAASTRICHT.BERT SCHOUTEN IS OUD-GEMEENTESECRETARIS.
Jeugdzorg
Bij alle zorgen over de aanstaande overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten zouden we bijna
vergeten dat de huidige jeugdzorg bijzonder slecht georganiseerd is.
Het beeld dat de Nederlander krijgt van de aanstaande overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten is
zorgelijk. Problemen stapelen zich op en chaos dreigt. Erger nog is het beeld dat dreigt te ontstaan dat de hele
operatie een grote vergissing lijkt te zijn, waarbij de belangen van kwetsbare jongeren en hun families worden
verkwanseld, enkel vanwege de bezuinigingsdrang van het kabinet-Rutte.
De toon in de media wordt daarbij sterk gezet door de instellingen in de jeugdzorg. Zij beklagen zich over de
grote onzekerheid waarin ze verkeren en de veranderingen in de organisatie van de jeugdzorg. Wij begrijpen
hun zorgen, maar de lezer heeft recht op de feiten en het grotere plaatje. Wat is er gaande in de jeugdzorg?
Het budget voor de jeugdzorg gaat inderdaad fors omlaag. Het is erg onverstandig dat de rijksoverheid de
hervormingen in de jeugdzorg aangrijpt om zo stevig te bezuinigen, maar dat is wat er is gebeurd. Het tijdpad
voor overheveling is ook uiterst krap. Er wordt koortsachtig gewerkt en de meeste gemeenten zullen net of net
niet op tijd klaar zijn met de voorbereidingen.
Na 1 januari zullen ongetwijfeld nog veel onduidelijkheden moeten worden opgelost. Er zal het nodige fout
gaan, weten gemeenten nu al.
Daarbij moet voorop staan dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen, daarvan is men zich zeer bewust.
Gemeenten en professionele hulpverleners moeten flexibel zijn. Veel gemeenten hebben geld gereserveerd
voor noodgevallen en het opvangen van eventuele extra vraag naar jeugdhulp. De rijksoverheid zal in uiterste
nood moeten bijspringen, en deed dat recent ook al door 150 miljoen extra vrij te maken voor psychische
jeugdzorg.
Maar waarom moest eigenlijk alles overhoop worden gehaald? Dat zouden we bijna vergeten. Dat was omdat
de jeugdzorg slecht was georganiseerd, waardoor veel jongeren de dupe werden. Teveel bureaucratie door
instanties die los van elkaar opereerden. Dat wisten we al ver voordat de rijksoverheid moest gaan bezuinigen
de afgelopen jaren.
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Zo was in de regio rond Alphen a/d Rijn, waar wij recent hebben rondgekeken, het tragische overlijden van
Savannah al in 2004 voor instellingen en gemeenten aanleiding iets te willen doen aan de gebrekkige
samenwerking van de betrokken instanties.
Het moest duidelijk anders en daarvoor moest de organisatie van de jeugdzorg op de schop. Gemeenten, die al
veel met jeugd te maken hebben en directe contacten onderhouden met bijvoorbeeld scholen en verenigingen,
worden nu ook verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen met wie het niet goed gaat. Dat is een logische
keus, omdat de gemeente al die partijen bij de zorg voor deze kinderen kan betrekken.
De gemeente moet dat proces vanaf 1 januari organiseren, maar de hulpverleners blijven de hulp verlenen,
daar verandert niets aan. Wat hopelijk wel verandert, is de manier waarop dat proces verloopt.
In Holland Rijnland, de regio waarin Alphen ligt, werken net als in veel andere regio's diverse hulpverleners al
samen in wijkteams, die ook nauwe banden onderhouden met onder meer de Centra voor Jeugd en Gezin,
huisartsen en scholen. Die teams stellen, samen met ouders en kind, vast wat er nodig is en wie wat doet. Dat
is hard nodig, want we weten dat de gevolgen van langs elkaar heen werkende hulpverleners afschuwelijk
kunnen zijn.
Overal in het land is er met deze wijkteams al geÃ«xperimenteerd het afgelopen jaar, en daar kan veel van
worden geleerd.
Terug naar de instellingen. Die trekken terecht aan de bel over de financiele onzekerheid waarin zij verkeren.
Die moet zo snel mogelijk worden opgelost. Maar met de veranderende organisatie en werkwijze in de
jeugdzorg zullen ze moeten leren werken. Wij willen benadrukken dat je het slagen of falen van de ingrijpende
veranderingen in de jeugdzorg niet kunt afmeten aan het belang van de instellingen.
Als zij het vervelend vinden dat hun mensen in overlegteams moeten werken of aan gemeenten moeten
rapporteren over de voortgang en effectiviteit van de geboden hulp, dan is daarmee nog niet gezegd dat de
jongeren slechter af zijn. Integendeel. De bedoeling is dat er over enkele jaren, na een noodzakelijke
overgangsperiode, sprake is van minder bureaucratie en vooral betere zorg voor kinderen. Dat moet straks de
maatstaf zijn.
Slechte samenwerking instan- ties bleek al bij overlijden van Savannah in 2004
(c) De Volkskrant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen idee wie welke zorg krijgt - De Volkskrant
17-11-2014 /pagina 11 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER GIJS HERDERSCHEÃŠ
DEN HAAG
Over minder dan zeven weken nemen de gemeenten alle thuishulp over. De belanghebbenden weten nog
steeds niet wat dat voor hen betekent, blijkt uit een onderzoek voor GroenLinks.
Honderdduizenden hulpbehoevenden en hun mantelzorgers hebben geen idee welke zorg zij volgend jaar van
de gemeenten kunnen verwachten. Slechts 10 procent van de ontvangers van staatszorg die wordt
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overgedragen aan gemeenten, weet dat wel. Van degenen die nu al zorg van de gemeente krijgen, weet
slechts 3 procent waar ze straks aan toe zijn.
Dit blijkt uit een enquete van TNS Nipo in opdracht van GroenLinks. Het is de eerste grote, representatieve
peiling door een onafhankelijk bureau over de aanstaande zorghervorming onder de zorggebruikers zelf.
GroenLinks heeft de peiling besteld voor de behandeling van de begroting van Volksgezondheid deze week in
de Tweede Kamer.
Op 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuningszorg aan thuiswonende
hulpbehoevenden en voor alle jeugdzorg. Het gaat om de zorg voor 780 duizend personen. Van 200 duizend
wordt de zorg straks door het Rijk overgedragen aan gemeenten; 580 duizend mensen krijgen al zorg van de
gemeenten maar die zorg kan door bezuinigingen veranderen. Op deze groepen heeft de enquÃªte betrekking.
Bij de jeugdzorg gaat het om ruim 100 duizend kinderen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent de zorgen. 'Maar gemeenten kregen pas laat zicht op de
budgetten en op de aantallen hulpbehoevenden. Nu zijn ze druk met het afsluiten van contracten met
zorgverleners. Pas daarna is er zicht op wat we wie kunnen aanbieden. Daar aan wordt enorm hard gewerkt.
Overigens hebben degenen die nu overgaan van de nationale AWBZ-zorg naar gemeentezorg een toezegging
voor zorg met een einddatum. Hun zorg loopt tot die datum door.'
Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) laat weten: 'Het informeren van de cliÃ«nten is
cruciaal. Daarom zijn een landelijk telefoonnummer, 0800-0126, en de website hoeverandertmijnzorg.nl
beschikbaar.' Zijn woordvoerster onderstreept dat de VNG eerder heeft gesteld dat als hulpbehoevenden niets
horen, er voor hen niets verandert.
Onzekerheid heerst
Bij de hulpbehoevenden overheerst de onzekerheid. Bijna tweederde van alle zelfstandig wonende
hulpbehoevenden voelt zich niet of slechts oppervlakkig geÃ¯ nformeerd. Opvallend is dat de helft van de
hulpbehoevenden verwacht dat zij volgend jaar dezelfde hulpverlener houden als nu. Dat geldt zowel voor
degenen die nu nog nationale zorg krijgen als voor degenen die nu al zorg van de gemeenten krijgen. De
verwachting is juist dat veel gemeenten hulp schrappen en nieuwe contracten sluiten met zorginstellingen
waardoor ook hulpverleners wisselen.
Een kleine groep van de hulpbehoevenden verwacht succesvol een beroep te kunnen doen op mantelzorg van
familie of kennissen. De meeste hulpbehoevenden zeggen geen extra hulp van mensen in hun omgeving te
durven vragen. Het kabinet vindt juist dat informele mantelzorg een grotere rol moet krijgen.
GroenLinks wijst op de onrust onder hulpbehoevenden die uit de peiling blijkt. Ongeveer 60 procent van de
ondervraagden maakt zich zorgen dat ze in 2015 meer moeten betalen voor hun zorg, de helft is bang dat er
voor hen minder zorg zal zijn. Meer dan eenderde vreest te moeten wisselen van zorgverlener en daarmee hun
vertrouwde helper te verliezen.
'Juist de kwetsbaarste groep geeft aan het slechtst geÃ¯ nformeerd te zijn over de wijzigingen', concludeert
GroenLinks.
Linda Voortman, lid van de Tweede Kamer voor de partij: 'Deze cijfers zijn zeer zorgwekkend; een zorgcrisis
dreigt. Dit onderzoek maakt duidelijk dat - met nog maar zes weken te gaan - mensen niet weten waar ze aan
toe zijn, maar het ergste vrezen. Negatieve gevoelens overheersen, mensen voelen zich machteloos en zijn
nog steeds niet goed geÃ¯ nformeerd.'
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(c) De Volkskrant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Gemeentezaken
Peter Leegwater gaat een tijdje op Oostzaan letten - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina WAT_Regio_02 /editie WAT /auteur vanda de haan
door Vanda de Haan
Oostzaan Hij zat niet te azen op de baan, zegt Peter Leegwater (65). De functie van waarnemend
burgemeester voor de gemeente Oostzaan kwam toevallig op zijn pad. De CDAâ€™er zal vanaf 1 oktober de
vertrekkend burgervader Paul MÃ¶hlmann tijdelijk vervangen.
Dat laat de provincie Noord-Holland weten. Hij zal een kleine drie maanden in Oostzaan aan het roer staan.
Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe burgemeester, die het werk hoogstwaarschijnlijk half december
overneemt. Normaal gesproken wordt voor zoâ€™n korte tijd - minder dan drie maanden - geen waarnemer
gezocht. De Oostzaanse gemeenteraad stemde enige tijd geleden juist voor het aanstellen van een

waarnemend burgemeester. ,,Het college zit er net een paar maandenâ€™â€™, zegt Leegwater. ,,Er is niet
veel bestuurlijke ervaring.â€™â€™
Daarom viel het oog op Leegwater. De CDAâ€™er is jarenlang burgemeester geweest van de gemeente
Wieringermeer, die is opgegaan in de gemeente Hollands Kroon. Daarvoor was hij ruim tien jaar wethouder van
de gemeente Schermer. ,,Het werk sluit aan bij mijn cv. Ze wilden iemand met deze bestuurlijke ervaring.
Daarom kwam ik in beeld.â€™â€™
Een erg belangrijke periode staat bij de gemeente Oostzaan voor de deur, aldus Leegwater. Zo worden de
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begrotingen behandeld. ,,En er komen vanuit het Rijk een paar grote taken op gemeenten afâ€™â€™, zegt de
politicus. Hij doelt op de decentralisaties, waardoor gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor
onder meer de jeugdzorg. ,,Dat zijn erg grote taken. Daarom is het handig om iemand erbij te hebben, iemand
met bestuurlijke ervaring.â€™â€™
Leegwater kent Oostzaan niet echt goed. ,,Ik heb er niet gewoond of gewerktâ€™â€™, zegt de
christendemocraat, die woont in Schermerhorn. ,,Ik ben jaren terug in Oostzaan geweest voor de Ronde van
Noord-Holland. En ik werkte vroeger in Wormerveer. Dus de Zaanstreek ken ik enigszins. Maar ja, wat is
kennen? Je kunt drie dagen Rome zien, maar er ook drie maanden ronddwalen. Dan ken je de stad nog niet
helemaal.â€™â€™
Hij is wel op de hoogte van de politieke onrust van de afgelopen raadsperiode, waarin acht wethouders
opstapten. Toch zakt de moed hem niet in de schoenen. ,,Ik heb een leuk en goed gesprek gehad met
raadsleden en wethouders. Dat was heel positief. Het valt me op dat de mensen redelijk direct zijn, net zoals in
West-Friesland. Dat vind ik prettig werken.â€™â€™
Leegwater is van plan om hard aan de slag te gaan. ,,Ik wil deze periode goed overbruggen en de zaken netjes
overdragen. Ik heb geen doel van hogere orde. Dat kan ook niet, want daar is de tijd te kort voor. Ook is dat niet
van mij gevraagd. â€™â€™

Leegwater: ,,Ik wil deze periode goed overbruggen.â€™â€™ archieffoto
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Opening nieuwbouw Dreef - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 5
HAARLEM - Op donderdag 18 september opent de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, de
nieuwbouw van het provinciekantoor aan de Dreef. Commissaris van de Koning, de heer Remkes reikt samen
met gedeputeerde Sweet sponsorovereenkomsten uit aan tien erfgoedprojecten in Noord-Holland. Deze
handelingen vinden plaats tijdens een bijzondere openluchtshow. Deze show is gemaakt ter gelegenheid van
de viering van 200 jaar Koninkrijk en de ingebruikname van het vernieuwde provinciegebouw aan de Dreef. Op
vrijdag 19 september kunnen ook 1200 Noord-Hollanders de show zien. De nieuwbouw van dit kantoor startte
in oktober 2012. De gevel aan de voorzijde is in historische staat herbouwd. Aan de achterzijde is een geheel
nieuwe, golvende glazen gevel herrezen die mooi aansluit op het Paviljoen. Het gebouw zelf voldoet geheel
aan de eisen van de huidige tijd met vergaderruimtes en flexibele werkplekken.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Haarlem dit Weekend
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19-09-2014 /pagina 31
REGIO - Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het startsein gegeven voor de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ,,Meer kwaliteit, meer efficiÃ«ntie en meer uniformiteit, dat hebben
we voor ogen met de ontwikkeling van omgevingsdiensten. Ook voor de Omgevingsdienst NZKG betekent dat
werk aan de winkel, maar het fundament ligt er. Deze organisatie heeft al veel bereikt,â€ aldus
staatssecretaris Mansveld.
De Omgevingsdienst NZKG is een nieuwe vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende instantie
op het gebied van milieu en bouw. Het reguliere werkgebied van de dienst omvat de regio rond het
Noordzeekanaal. Daarnaast specialiseert de dienst zich, als Ã©Ã©n van de zes landelijke BRZO (Besluit
Risicoâ€™s Zware Ongevallen)-RUDâ€™s, in het toezicht op risicovolle bedrijven. Het werkgebied van de
Omgevingsdienst NZKG omvat daarmee de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met ruim 60
risicovolle bedrijven. ,,Het dichtbevolkte Noordzeekanaalgebied kent een enorme bedrijvigheid, denk
bijvoorbeeld aan de Schiphol-Amsterdam regio. Professioneel toezicht op de naleving van wetten en regels
door bedrijven is essentieel om dit gebied veilig en leefbaar te houden. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat voor een enorme uitdaging,â€ aldus Theo Weterings, voorzitter van het bestuur
van de nieuwe dienst. Ook gedeputeerde Tjeerd Talsma benadrukte het belang van deze omgevingsdienst voor
burgers en bedrijven in de regio.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciefusie
Superprovincie - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HDC_Binnenland_01 /auteur roel van leeuwen r.van.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl
Wie dacht dat het kabinet het plan voor een â€™superprovincieâ€™ had begraven â€“ met een flinke berg
zand erover â€“ heeft het mis.
Premier Rutte ziet immers nog steeds mogelijkheden om dit dood gewaande plan te reanimeren. Tijdens de
algemene beschouwingen maakte hij duidelijk nog een poging te willen wagen om Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland samen te voegen.
Het is de vraag of Rutte en de zijnen deze keer wel duidelijk kunnen maken wat we hier mee opschieten. Tot nu
toe lijkt het er sterk op dat het samenvoegen van deze provincies voor dit kabinet een doel op zich is.
Hervormen om het hervormen en niet om zoâ€™n superprovincie ook echt wat toe te laten voegen. Zonder het
toekennen van extra taken aan deze fusieprovincie blijft er immers weinig meer over dan het schuiven met
ambtenaren.
WÃ©l komt de mededeling van Rutte op een interessant moment. Over ruim een half jaar zijn er weer
verkiezingen voor Provinciale Staten en spannende verkiezingsthemaâ€™s zijn natuurlijk altijd welkom.
We kunnen het wel weer hebben over windturbines op land of subsidies voor cultuur, maar laat de inwoners
zich maar eens uitlaten over het voortbestaan van hun provincies. Misschien dat Rutte dan wel de moeite
neemt om uit te leggen wat er zo super is in aan zijn plannen.
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(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad - Gooi- en Eemlander - IJmuider Courant IJmuider Courant - Haarlems Dagblad - Gooi- en Eemlander
Naar boven
â€™Superprovincieâ€™ uit la - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GHI_Binnenland_01 /editie GHI /sectie Binnenland /auteur roel van leeuwen
door Roel van Leeuwen
Haarlem Johan Remkes, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, wacht een eventuele
nieuwe uitnodiging af van het kabinet om te praten over een â€™superprovincieâ€™. Premier Rutte gaf
gisteren tijdens de algemene beschouwingen aan de gesprekken over de fusie tussen de provincies NoordHolland, Utrecht en Flevoland te willen hervatten.
,,Laten we alsnog een poging doenâ€™â€™, zei de premier richting D66 en GroenLinks na een vraag van
D66-leider Pechtold over de bestuurlijke vernieuwingsplannen van het kabinet.
Pechtold gaf aan dat hij alleen wil praten over concrete plannen. Ook GroenLinks wil weer praten. Rutte ging
niet in op het verzoek een plan op tafel te leggen voordat de begroting van het ministerie van binnenlandse
zaken wordt behandeld.
De gesprekken over de zogenoemde Noordvleugel sneuvelden eerder dit jaar omdat D66 en GroenLinks niet
verder wilden praten over de fusie.
Antwoord Ook de bestuurders van de drie provincies zagen niets in het voorstel van minister Plasterk. Remkes
blijft herhalen dat voor Noord-Holland altijd de inhoud voorop heeft gestaan. ,,Wat heeft die nieuwe
superprovincie aan taken en verantwoordelijkheden nodig om het beter te kunnen doen dan de drie
afzonderlijk. Daar is geen antwoord op gekomen. Dus als het thema weer uit de la wordt getrokken, hoop ik dat
het handiger en integraler wordt aangepakt. Ik heb het kabinet na de formatieperiode geadviseerd de lagere
overheden uit te nodigen zelf met voorstellen te komen. Er is anders besloten en het traject is jammerlijk
mislukt. We wachten een nieuwe uitnodiging af.â€™â€™
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Haarlems Dagblad - Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad
Naar boven

Archeologie
Twee kansen voor Zaanstad op Keppler Prijs - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ZAA_Regio_05 /editie ZAA /auteur coen polack
door Coen Polack
Middenbeemster Twee projecten in Zaanstad maken kans op de Arie Keppler Prijs. Het
stadvernieuwingsproject Inverdan in het centrum van Zaandam en de uitkijktoren in de Kalverpolder zijn in de
race voor de provinciale stedenbouwkundige prijs.
6

De Arie Keppler Prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die de afgelopen drie jaar een bijzondere
prestatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, erfgoedbeleid, stedenbouw of ruimtelijke ordening in
de provincie Noord-Holland.
De prijs wordt uitgereikt door Welstandzorg Noord-Holland (WZNH), een onafhankelijke Noord-Hollandse
adviesorganisatie op het gebied van ruimtelijke ordening waarvan Arie Keppler in 1916 de oprichter was.
Inverdan is genomineerd in de categorie â€™ruimtelijke ordeningâ€™, naast twee projecten in Amsterdam.
Inverdan is een ontwerp van Soeters Van Eldonk Architecten. De door DaF Architecten herbouwde uitkijktoren
is genomineerd in de categorie â€™cultuurhistorisch erfgoedâ€™ en moet het daarin opnemen tegen
Landgoed Zonnestraal in Hilversum, de Zuiderkerk in Enkhuizen en het Oostereiland in Hoorn. In de twee
andere categorieÃ«n â€™woningbouwâ€™ en â€™utiliteitsbouwâ€™ zijn projecten uit Beemster genomineerd.
De prijs wordt uitgereikt op 13 november en bestaat uit een erepenning, ontworpen door kunstenaar Eric Claus
uit Broek in Waterland.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Nominatie Hilversumse projecten - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GHI_Regio_10 /editie GHI /sectie Regio /auteur eugÃšne staffhorst
e.staffhorst@hollandmediacombinatie.nl
door EugÃšne Staffhorst
Hilversum Het herinrichtingsplan van landgoed Zonnestraal en de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie bij
Annaâ€™s Hoeve zijn genomineerd voor de Arie Kepplerprijs 2014.
De Arie Kepplerprijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die de afgelopen drie jaar een bijzondere
prestatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, erfgoedbeleid, stedenbouw of ruimtelijke ordening in
de provincie Noord-Holland. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt.
De herinrichting van landgoed Zonnestraal door landschapsarchitect Peter de Ruyter is Ã©Ã©n van de
genomineerde projecten in de categorie Cultuurhistorisch Erfgoed.
Het ontwerp van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallie door Felix Claus en Dick van Wageningen Architecten
is genomineerd in de categorie Utiliteitsbouw.
In totaal waren er dit jaar 101 inzendingen, waarvan er 14 zijn genomineerd. De jury was aangenaam verrast
door de hoge kwaliteit van de inzendingen.
De winnaar in elke categorie ontvangt een bronzen erepenning, ontworpen door Eric Claus.
De prijswinnaars worden op 13 november bekend gemaakt.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Cultuur
Opening nieuwbouw Dreef - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 5
HAARLEM - Op donderdag 18 september opent de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, de
nieuwbouw van het provinciekantoor aan de Dreef. Commissaris van de Koning, de heer Remkes reikt samen
met gedeputeerde Sweet sponsorovereenkomsten uit aan tien erfgoedprojecten in Noord-Holland. Deze
handelingen vinden plaats tijdens een bijzondere openluchtshow. Deze show is gemaakt ter gelegenheid van
de viering van 200 jaar Koninkrijk en de ingebruikname van het vernieuwde provinciegebouw aan de Dreef. Op
vrijdag 19 september kunnen ook 1200 Noord-Hollanders de show zien. De nieuwbouw van dit kantoor startte
in oktober 2012. De gevel aan de voorzijde is in historische staat herbouwd. Aan de achterzijde is een geheel
nieuwe, golvende glazen gevel herrezen die mooi aansluit op het Paviljoen. Het gebouw zelf voldoet geheel
aan de eisen van de huidige tijd met vergaderruimtes en flexibele werkplekken.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Atlas: Waarom de wolf is verdwenen uit het Gooi - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GEE_Regio_04 /editie GEE /sectie Regio /auteur tamar de vries
door Tamar de Vries
Hilversum Benieuwd naar hoe de botjes van een bruine beer in Velsen zijn terecht gekomen? Of waarom de
wolven in het Gooi zijn uitgestorven? Eind november verschijnt de eerste Noord-Hollandse Zoogdierenatlas,
waarin deze vragen beantwoord worden. De 230 bladzijden tellende atlas kost bijna dertig euro, maar wie een
dier sponsort dat in het boekwerk voorkomt, krijgt â€™m gratis.
De atlas is een initiatief van Landschap Noord-Holland. ,,Er wordt met andere provinciale
â€™landschappenâ€™ een landelijke zoogdierenatlas uitgebracht, maar wij dachten er is hier zoveel energie
gestoken in zoogdierwaarnemingen en er zijn zoveel zoogdieren, dat we een provinciale atlas wilden
uitbrengenâ€™â€™, vertelt Dorien Hoogeboom van Landschap Noord-Holland. Bovendien is Noord-Holland
een interessant gebied omdat veel zoogdieren juist vanuit andere delen van het land naar deze provincie zijn
gekomen. De atlas wordt uitgebracht in samenwerking met onder andere de Noord-Hollandse
Zoogdierstudiegroep, natuurorganisaties en waterschappen.
In de atlas staan hele fotogenieke soorten, zoals boommarter, eekhoorn, egel, grijze zeehond, otter en ree.
Deze dieren hebben al drie sponsors en kunnen niet meer gekozen worden. Hoogeboom: ,,De vleermuizen
kunnen nog sponsors gebruiken, eveals de muizen- en rattensoorten.â€™â€™ Verbazing wekt misschien de
aanwezigheid van de bultrug op de lijst, maar dit zwemmende zoogdier wordt geregeld gespot tussen Den
Helder en Texel, weet Hoogeboom. Sponsoren betalen 75 euro per diersoort. Dat is een pittig bedrag, maar
Hoogeboom vindt dat zij waar voor hun geld krijgen. In de atlas staan mooie fotoâ€™s, informatieve kaartjes
waarop is aangegeven waar de soorten worden waargenomen en de sponsornamen.
Dan nog over de wolf: ,,Deze dieren zijn weg sinds 1646. Tot die tijd waren er drijfjachten in het Gooi.â€™â€™
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Sponsoring kan tot 1 oktober: www.landschapnoordholland.nl/zoogdierenatlas.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
Greenkey voor Sluftervallei - Texelse Courant
19-09-2014 /pagina 3
Landal Sluftervallei bij De Cocksdorp heeft een gouden Green Key ontvangen voor haar inspanningen op het
gebied van duurzaamheid. Green Key is een keurmerk voor duurzame accommodaties in de
gastvrijheidssector. Landelijk hebben zo'n zeshonderd bedrijven zo'n keurmerk. General manager Dick Jansen
toonde zich tevreden over de Green Key. 'Als recreatiepark in de duinen van Texel staan we midden in de
natuur en is duurzaam ondernemen een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering en onze
werkprocessen. We maken ook zoveel mogelijk gebruik van lokale producten. Dat scheelt heel veel
vrachtbewegingen en de smaak van onze Texeler producten is ook uitstekend.' De inspecteur van Green Key
was zeer te spreken dat Maurits Lap, student International Hotel Management in Leeuwarden, de certificering
van Green Key als onderwerp heeft gekozen voor zijn scriptie en actief deelnam aan alle procedures om het
Green Key certificaat te behalen.
(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Doordrukken windmolens valt slecht in regio - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur coen van de luytgaarden
door Coen van de Luytgaarden
Opmeer De zeven West-Friese voelen zich geschoffeerd door de provincie Noord-Holland die alle bezwaren
tegen windmolens naast zich neerlegt.
Zij gaan gezamenlijk een brief opstellen waarin zij hun ongenoegen bekendmaken over deze handelswijze.
,,Want zo ga je niet met elkaar omâ€™â€™, aldus wethouder Hendrik Stoker van de gemeente Opmeer
gisteravond tijdens de raadsvergadering. Hij reageerde op vragen van raadsleden die zich hardop afvroegen of
het nu â€™een gelopen race wasâ€™, nu Noord-Holland alle bezwaren afwijst. Toevallig had Stoker
gisterochtend regulier overleg met vertegenwoordigers van de andere gemeenten; Hoorn, Drechterland,
Medemblik, Enkhuizen, Koggenland en Stede Broec. Zij allen voelen zich volgens Stoker â€™overvallenâ€™
door het bericht vanuit Haarlem. ,,We zijn not amused en dat willen we in dat schrijven tot uitdrukking brengen.
De communicatie kan in ieder geval beterâ€™â€™, aldus Stoker desgevraagd.
De provincie Noord-Holland heeft een aantal â€™zoekgebiedenâ€™ op het oog voor de oprichting van nieuwe
windparken. Maar zowel Opmeer als Koggenland maken ernstig bezwaar vanwege de landschappelijke
inbreuk. Daar heeft â€™Haarlemâ€™ geen boodschap aan. Alle inhoudelijke argumenten zoals slagschaduw,
geluidhinder en horizonvervuiling worden stuk voor stuk van tafel geveegd. Alles wijst er nu op dat de provincie
een â€™dienstbevelâ€™ van het rijk uitvoert en doordrukt.
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(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Champagne wordt ontkurkt in Purmer - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina WAT_Regio_01 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
j.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl
door Jacco van Oostveen
Purmer â€™Heel voorzichtigâ€™ wordt de champagne ontkurkt bij Bob Joorse en MariÃ«t Vocking. De komst
van zes windmolens aan de Oosterweg, waar het echtpaar en vele andere omwonenden jarenlang tegen
streden, lijkt verder weg dan ooit.
Het nieuws dat de provincie nog geen streep heeft gezet door de Purmer als windmolenlocatie, maar wel op
zoek gaat naar plekken die minder schade toebrengen aan het landschap had MariÃ«t Vocking nog niet bereikt.
,,Je overvalt me, maar ik ben hier heel blij meeâ€™â€™, zegt de bewoonster van de Oosterweg. ,,Toevallig
had ik mijn protestspandoek zondag net weggehaald, omdat het deels was losgewaaid. Niet wetende dat deze
uitspraak er zou komen. Misschien moeten we maar voorzichtig de champagne ontkurken, dat hebben we al
die jaren niet gedurfd. Nu is de druk van de ketel.â€™â€™
Vijf jaar geleden begonnen Joorse, Vocking en tientallen andere bewoners van de Ooster-, Wester- en
Purmerenderweg hun strijd tegen het plan van ondernemer Jan Balk om op zijn land aan de Oosterweg zes
windmolens neer te zetten. De omwonenden vreesden geluidsoverlast en andere aantastingen van hun
woongenot. Nadat de vorige gemeenteraad van Waterland hun zijde koos en Balks bezwaar tegen het
bestemmingsplan in juli geen gehoor vond bij de Raad van State, lijkt de komst van de windturbines na de
uitspraak van de provincie definitief van de baan.
,,Ik ben hier heel blij mee, maar het is gewoon een hele vervelende periode geweestâ€™â€™, zegt Vocking.
,,De vele vrije tijd die ik hier aan heb gespendeerd, had ik liever in vrijwilligerswerk gestoken. Maar het was
nodig. Ik ben vÃ³Ã³r het winnen van duurzame energie, maar niet voor windturbines op deze plek. Ja, we zijn
nimbyâ€™s (not in my backyard, niet in mijn achtertuin, red.), maar ga er maar aanstaan: windmolens op 250
meter van je huis. Je wordt gek van het geluid, de slagschaduw, noem maar op. Als het nu een collectief
gedragen idee was, dan kan ik erin meegaan. Dit was het plan van Ã©Ã©n ondernemer. Die niemand ergens
van op de hoogte had gesteld. We moesten het, puur bij toeval, uit de raadsstukken vernemen.â€™â€™
Jan Balk was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie
Het grote â€™geheimâ€™ van Middenmeer - De Telegraaf
19-09-2014 /pagina 005 /sectie Pagina /auteur Wemmers, Esther
Van een onzer verslaggeefsters MIDDENMEER, vrijdag Wie zegt dat er een kerncentrale wordt gebouwd in het
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Noord-Hollandse Middenmeer, zou het zo geloven. Op bedrijventerrein Agriport langs de A7 wemelt het van de
hoge hekken, donkere doeken en beveiligers achter zonnebrillen. Hoewel het nieuws vorig jaar in grote letters
op de voorpaginaâ€™s prijkte, wordt over de komst van het Microsoft-datacenter nog altijd hÃ©Ã©l
geheimzinnig gedaan.
â€žU ziet me wel, maar ik ben hier eigenlijk niet. Snapt u welâ€ , zegt een Britse projectleider van
aannemergigant Mace Group uit Londen. Hij is even naar de streng beveiligde toegangspoort gekomen om De
Telegraaf te woord te staan. Het bouwterrein staat vol busjes van kabeltrekkers, maar toch wil hij niet
bevestigen dat hier hard wordt gewerkt aan de oplevering van een datahotel ter grootte van veertig
voetbalvelden.
Waarom al die mysterie? Nederland is gewoon trots op het feit dat Microsoft uitgerekend het gehucht
Middenmeer heeft gekozen voor een van Europaâ€™s modernste computercentra. â€žDit soort panden is een
gewild object voor terroristen. Dan heb je ook nog van die Edward Snowden-types, die we niet wijzer willen
maken dan ze al zijn. Dus officieel kan ik u niet zeggen wat hier gebeurtâ€ , zegt de man van wie we zelfs de
voornaam niet mogen weten.
Een collega-manager kan zijn lach inmiddels niet meer houden. â€žJe ziet de hijskranen van kilometersafstand
staan en zelfs leken herkennen de enorme computerkasten die naar binnen worden gereden.â€ Hij wijst naar
het bedrijfslogo op zijn shirt en het Mace-bord buiten op het hek. â€žHet is ook algemeen bekend dat Mace
Group de bouwopdracht heeft gekregen. Daarbij is het pand inmiddels zo groot dat de meeste mensen wel
snappen dat we hier geen komkommers gaan telen.â€
Busjes vol werklui rijden ondertussen af en aan. De zwaar beveiligde slagbomen gaan open voor een
internationaal gezelschap van kraanmachinisten en geulengravers. In grote stofwolken gaan ze op weg naar de
groene kolos in de polder, dat de Amerikaanse computergigant naar verluidt enkele miljarden kost. Honderden
Engelsen, Ieren, Hongaren, Duitsers maar ook Nederlanders maken lange dagen om de boel nog voor het
einde van het jaar te kunnen opleveren. Althans het eerste deel van het megaproject.
In Middenmeer zelf, een dorp van amper drieduizend inwoners, zien ze het graag gebeuren. Buiten de
opengebroken hoofdstraat en de jaarlijkse kermis hebben ze eindelijk weer wat om het over te hebben. En het
blijft niet bij praten, want tientallen ondernemers in de Wieringermeer kunnen de komende anderhalf jaar weer
vooruit wat betreft werk.
Jan de Jong, alias Jan Patat, bijvoorbeeld, schaaft zijn talenkennis bij nu hij ineens veel Engelstalige werklui
over de vloer krijgt. â€žKomen op weg naar huis allemaal een frietje halenâ€ , zegt hij met een grote grijns.
Hun tijdelijke onderkomens worden weer geregeld door makelaar Johan Commandeur, een paar deuren
verderop. â€žHet gaat om een paar honderd werknemers. Enkelen wonen in de buurt, maar de meesten
hebben we ondergebracht in een flat in Den Helder.â€
Vragen over het gigacentrum beantwoordt Commandeur met een telefoontje aan zijn broer Bert, die met een
hijskraan op het Microsoft-terrein rondrijdt. â€žTja, we profiteren er allemaal van. Elektriciens, vloerenleggers,
dakbedekkers, je kunt het zo gek niet bedenken. Die Amerikanen trekken Middenmeer uit het slop.â€
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Angst nekte Distriportâ€™ - Noordhollands Dagblad
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19-09-2014 /pagina WEF_Regio_01 /editie WEF /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Amsterdam Het is de provincie zelf geweest die de stekker uit het bedrijventerrein Distriport heeft getrokken. Uit
puur politieke angsthazerij, aldus de projectontwikkelaars. Maar de provincie slaat terug, onder andere met een
stevige claim.
Gisteren bleek in het Amsterdamse gerechtshof dat de provinciale claim van bijna 14 miljoen euro nog maar het
begin is. Een rechter bepaalde eerder dat projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler de provincie schade
hebben berokkend. Daarom heeft GS ook nog eens beslag laten leggen op grond en geld. De ontwikkelaars
gingen daarop in hoger beroep bij het hof.
Het is een zeer ingewikkelde deal geweest, om Distriport bij Berkhout te ontwikkelen. Om overdrachtsbelasting
te omzeilen, kocht de provincie de grond van de bedrijven. Met als afspraak die na een half jaar weer terug te
verkopen. Tussendoor veranderde van alles: de crisis sloeg toe en volgens advocaat J. de Groot van Distriport
kreeg de provincie slappe knieÃ«n. Door het schandaal rond gedeputeerde Hooijmaijers en verliezen bij zaken
als IceSave en Randmeer wilde het provinciaal bestuur van dit soort risicoâ€™s af. ,,De angst werd alleen
maar groter: elk dossier met de naam Hooijmaijers raakte besmet.â€™â€™
Eerst zou de provincie ook actief meedoen, en het geld via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
inbrengen, aldus De Groot. Totdat duidelijk werd dat de provincie de garantiestelling wel voldoende vond. De
financiering was alleen een verantwoordelijkheid van Zeeman en De Peyler.
En risico was er wel degelijk, aldus advocaat G. Huith namens Noord-Holland. De provincie stond garant voor
maximaal 50 miljoen en de ontwikkelaars wilden bij nader inzien liever niet zelf bijdragen. De financiers deden
moeilijk en de procedures duurden te lang. ,,Het eigen risico werd handig bij de provincie gelegdâ€™â€™,
aldus Huith. Tegen alle afspraken in exact wat Noord-Holland absoluut weigert.
Gister werd duidelijk dat een verzoening er niet in zit. Noord-Holland zit nu met 122 hectare bij Berkhout. Bij de
ontwikkelaars sloeg de onrust toe en zijn volgens de provincie alle grond en bezit op de valreep naar nieuwe
BVâ€™s gesluisd. Huith: ,,Straks is er niets meer te halen.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Groen
Het is geen feest met al die festivals - Het Parool
18-09-2014 /pagina 26 /sectie Het Laatste Woord
Evenementen: Omwonenden van parken ervaren veel overlast, maar vinden dat gemeente niet luistert
Festivals moeten mogelijk zijn, ook in parken, betoogde festivalorganisator Sjoerd Wynia dinsdag in Het Parool.
Sommige bewoners vinden echter dat er al veel te veel overlast is.
Er heerst in Amsterdam een zeer innige band tussen evenementenorganisatoren, de gemeentetop en de
Amsterdamse media. Burgemeester Eberhard van der Laan mag zich graag vertonen in het gezelschap van
vrinden als Sander Groet en Sjoerd Wynia, organisator van Amsterdam Open Air. Groet heeft tot genoegen van
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Van der Laan samen met een paar andere ontwikkelaars de Shelltoren (straks de A'DAM) van de gemeente
overgenomen. We gaan feestvieren, en schommelen naar de afgrond. Staat dat misschien symbool voor onze
huidige tijd?
Festivalorganisator Wynia heeft steeds meer uit te leggen. Dat Zuidoost op de kaart werd gezet, weten we
intussen wel. De ravage was aanzienlijk. Dat festivals 'niet zelden' een belangrijke financiÃ«le bijdrage leveren
aan het onderhoud van een bepaald gebied, zoals Wynia beweert, moet bewezen worden. De cijfers moeten
geheim blijven van Open Air. Dat klachten zijn afgenomen ligt misschien aan de mediatie die door de rechter in
gang is gezet en die litiganten verbiedt nog meer bezwaren in te dienen tegen nieuwe festivals.
Wynia is een gewiekste gozer, maar als hij stelt dat er klagers zijn die heel veel lawaai weten te maken, gaat hij
toch te ver. Twee dagen lang een kakofonie produceren met tien tot twaalf podia en dan zeuren over klagers
die te veel lawaai zouden maken.
Wynia en Groet gaan stug door zonder ook maar iets toe te geven, want ze voelen zich gesterkt door de steun
van de burgemeester. Amsterdam Open Air wil steeds verder uitbreiden, met steeds meer bezoekers en wil een
contract voor tien jaar.
Wynia wil af van de rechtszaken, want democratische bescherming van burgers ziet hij niet zitten. Als het aan
hem lag bepaalt alleen de burgemeester, op Wynia's aanwijzingen natuurlijk, het beleid.
Dat klagers soms kort voor een festival naar de rechter stappen, heeft een reden. Het dagelijks bestuur van
Zuidoost verleent vergunningen meestal pas een paar dagen voor het begin van een festival, dus als de
opbouw al lang en breed begonnen is. Professionele en ondemocratische tegenwerking van onze bestuurders
en ambtenaren. Je kunt dit zonder meer onbehoorlijk bestuur noemen.
Wynia heeft het over de illusie van de stad als oase van rust. Dat klopt, als hij en zijn kompanen zo doorgaan.
Maar het kan wel degelijk anders. Het Gaasperpark in Zuidoost bijvoorbeeld ligt niet in de stad. Het is
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, een natuurgebied dat specifiek bedoeld is voor rust en
ontspanning.
Voorlopig zullen Wynia en Groet toch rekening moeten houden met een groeiend aantal tegenstanders van
festivals. Zolang dit land nog niet Verweggistan heet, heeft iedereen het recht voor haar of zijn mening uit te
komen en naar de rechter te stappen. Het zou aardig zijn als onze media wat meer rekening hielden met de
omwonenden van festivals en niet slaafs achter de feestbroeken aan zouden hollen.
Hetty Litjens, Amsterdam
Festivalorganisator Sjoerd Wynia pleit ervoor het evenementenbeleid (lees: festivals) van de gemeente
goedschiks dan wel kwaadschiks de burger door de strot de duwen. Want festivals creÃ«ren werkgelegenheid
door de creatieve impuls en het toerisme. En hoe vaak komt zo'n festival nou voor?
Wynia eindigt zijn betoog als volgt: 'De parken zijn aangelegd voor alle inwoners en daar kan best Ã©Ã©n keer
per jaar een festival worden georganiseerd. Een stad als Amsterdam moet haar inwoners kunnen vragen te
accepteren dat Ã©Ã©n of twee dagen per jaar er een evenement in de buurt wordt gehouden.'
Klinkt redelijk. Echter, de ongemakkelijke waarheid is anders. Als inwoner van Amsterdams Buitenveldert ben ik
het afgelopen festivalseizoen meer dan dertig keer slachtoffer geweest van ernstige geluidsoverlast van
festivals, waarvan twintig keer uit het Amsterdamse Bos, vijf keer uit de Riekerhaven, vijf keer uit de omgeving
Nieuwe Meer, en de rest uit andere richtingen.
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Dit is in overeenstemming met het beleid: in het Amsterdamse Bos mogen jaarlijks maximaal vier grote
evenementen worden gehouden, inclusief een meerdaags dance-evenement en een onbeperkt aantal kleinere
evenementen.
Wynia leeft blijkbaar in festival-sprookjesland.
Tevens meent Wynia dat geluidscontroleurs hun werk prima doen. Mijn ervaring is anders. Ik klaag me suf,
maar ik heb nog nooit iemand langs gehad voor wat voor meting dan ook.
De stadsdelen en het parkenmanagement beuren grof geld met hun festivalbeleid. De overheid (landelijk en
lokaal) bezuinigt fors op de groengebieden en heeft de nieuwbakken ambtelijke ondernemers carte blanche
gegeven om hun groene broek op te houden. Festivalorganisatoren als Wynia en andere opportunisten zien
daarmee hun kans schoon het groen van de stad uit te venten tot het dor is.
Ik vind het niet zo gek dat er over (geluids)overlast wordt geklaagd. Het wordt tijd dat de beleidsmakers gaan
luisteren.
Sacha Prins, Amsterdam
Beloof rust in de natuur
Armin van Buuren kijkt altijd zo lief en is vast hartstikke aardig, maar hij zou toch eens een grens moeten
trekken.
Armin, wees de eerste en verklaar: 'Ik besef dat ik mensen en dieren pijn heb gedaan. Dat was niet mijn
bedoeling. Vanaf nu draai ik nooit meer in een natuurgebied. Ik roep mijn collega's op daar ook mee te stoppen.
Feestjes bouwen, soms heel grote, blijft ons vak, maar dat regelen we voortaan netjes met de buren. Collegadj's en organisatoren, kan ik op jullie rekenen?'
Dit naar aanleiding van het interview met de Partij voor de Dieren (Het Parool van 11 september) die grenzen
wil stellen aan de groei van de herrie in natuurgebieden. Op die partij hebben wij nooit gestemd, maar ze heeft
daar wel een punt. Andere partijen durven hun vingers er niet aan te branden, lijkt het.
Familie De Jong, Amstelveen
Het aantal tegenstanders van festivals zal blijven groeien
Stadsdelen en organisatoren venten het groen uit tot het dor is
(c) Het Parool 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen geld meer voor Landschap Noord-Holland - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 25
REGIO - De provincie wil vanaf 2015 de structurele subsidie aan Landschap Noord-Holland (LNH) geleidelijk
afbouwen. De middelen die hierdoor vrijkomen, gaat de provincie besteden aan natuurbeheer. Voor een aantal
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werkzaamheden blijft LNH nog wel geld ontvangen van de provincie.
De provincie kijkt de laatste jaren kritisch naar boekjaarsubsidies (structurele subsidies). Ook de Algemene
Rekenkamer heeft zich recent kritisch uitgelaten over deze â€˜automatische subsidieverstrekkingâ€™ door
overheden. De provincie heeft al diverse boekjaarsubsidies op een aantal beleidsterreinen afgeschaft. Ook in
de groene sector is de provincie daarmee begonnen. De provincie wil als subsidieverstrekker alle
natuurbeherende organisaties op dezelfde manier behandelen. Bovendien stopt de provincie met de
subsidiÃ«ring van werkzaamheden van LNH die geen relatie hebben met provinciale natuurdoelstellingen en
waar andere natuurbeherende organisaties ook geen provinciale subsidie voor krijgen. Het betreft onder andere
het houden van toezicht in natuurgebieden en het financieren van personele inzet van LNH bij diverse
natuurprojecten.
Geld voor natuurbeheer LNH blijft - net als andere natuurbeheerders - van de provincie wel geld ontvangen
voor de uitvoering van het natuurbeheer via het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De middelen die
vrijvallen als gevolg van de jaarlijkse korting op de boekjaarsubsidie worden toegevoegd aan het SNL-budget.
Het totale beschikbare budget voor natuurbeheer neemt hierdoor toe. Dit is nodig, omdat er in Noord-Holland
steeds meer natuurgebieden worden aangelegd en de beheerlasten dus ook stijgen. Ook continueert de
provincie haar bijdrage voor een aantal specifieke projecten van LNH, zoals natuuronderzoek en de
stimuleringsregelingen voor soortenbescherming en landschapselementen die LNH op verzoek van de
provincie uitvoert.
Geleidelijke afbouw LNH is en blijft voor de provincie een belangrijke partner op het gebied van natuurbeheer.
De provincie realiseert zich dat de afbouw van de boekjaarsubsidie gevolgen heeft voor de organisatie. Daarom
heeft de provincie LNH al in het voorjaar van 2013 in kennis gesteld van het voornemen om de financiÃ«le
relatie tussen LNH en de provincie gefaseerd te moderniseren. De provincie wil door de gefaseerde afbouw de
organisatie in de gelegenheid stellen om zich voor te bereiden op de toekomstige financiÃ«le situatie. De
afbouw begint in 2015. Per 2018 zal de provincie de boekjaarsubsidie beÃ«indigen en resteert, naast de
vergoedingen vanuit SNL voor natuurbeheer, voor dat jaar een bijdrage van circa 760.000 euro voor
natuuronderzoek en de stimuleringsregelingen voor landschapselementen en soortenbescherming.
De huidige boekjaarsubsidie van LNH bedraagt 1,9 miljoen. Hiervan wordt ongeveer 1,15 miljoen euro
afgebouwd. Dit is circa 10 procent van de totale baten van de organisatie. Landschap Noord-Holland blijft nog
werkzaamheden voor de provincie verrichten voor de resterende 0,75 miljoen euro.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Natuur zonder subsidie - Trouw
19-09-2014 /pagina 10,11 /sectie Duurzaamheid en Natuur /auteur HANS MARIJNISSEN
Natuur moet niet langer tegen mensen en bedrijven beschermd worden, maar mÃ©t hen ontwikkeld.
InnovatieNetwerk doet voorstellen voor natuur die we zelf betalen.
Ze waren er al een tijd mee bezig, om burgers en bedrijven bij het natuurbeheer te betrekken, maar toen
staatssecretaris Sharon Dijksma dit jaar met haar Rijksnatuurvisie kwam, dachten ze: nu pakken we door.
'Eigenlijk biedt Dijksma het omliggend kader voor de projecten die bij ons in ontwikkeling zijn', zegt Marleen van
den Ham van InnovatieNetwerk. Samen met haar collega's Nico Beun en Hans Hillebrand is zij de
initiatiefnemer van het plan Nederland 200.000 hectare subsidievrije natuur te geven: 60.000 ha nieuwe natuur
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en 140.000 ha bestaande natuur die beide zonder subsidie beheerd worden.
'De overheid heeft de burgers en het bedrijfsleven de afgelopen dertig jaar gewantrouwd als het om natuur
ging', zegt Hans Hillebrand. 'De natuur moest beschermd worden tÃ©gen die mensen en bedrijven.' En dat is
vreemd, vindt hij. Aan de ene kant zie je dat de overheid veel geld uitgeeft aan natuurbescherming, maar dat de
publieke steun daarvoor minder wordt.
Aan de andere kant zijn er in diezelfde samenleving veel initiatieven om - los van die overheid - natuur te
behouden en te versterken. 'Dat is een echte paradox die door de overheid veroorzaakt is', stelt Hillebrand.
'Die burgers zijn vaak bezig met de natuur die dicht bij hun huis ligt', zegt Nico Beun. 'Deze heeft technisch of
ecologisch gezien minder waarde dan die in de reservaten, maar heeft wel een functie in het kader van de
versterking van biodiversiteit.'
Die soortenrijkdom neemt bijvoorbeeld in de steden snel toe, vooral door het onderhoud dat de inwoners
verrichten, in hun tuin of op braakliggende percelen. 'We denken ook niet dat burgers en bedrijven het werk van
de natuurorganisaties moeten overnemen. Het gevoelige hoogveen moet je vooral aan de experts overlaten.
Maar natuur gaat van oesterbank tot vensterbank, en er zijn genoeg terreinen die als subsidievrije natuur
ontwikkeld en zelfs geÃ«xploiteerd kunnen worden.' Met dat geld wordt de topnatuur ook weer minder
afhankelijk van de grillen van de politiek.
InnovatieNetwerk komt in haar nota met 12 voorbeelden, waarvan er hier acht bestaande en nieuwe
beschreven worden. Het plan voor exclusief toerisme in en rond de parels van de Nederlandse natuur valt het
meest in het oog.
Krugerpark.nl
Ontwikkel rond top-reservaten die minstens 5000 ha groot zijn exclusieve verblijfsruimte voor mensen die voor
een unieke natuurervaring willen betalen. De Oostvaardersplassen komen daarvoor in aanmerking, maar ook
delen van de Wadden, de Wieden-Weerribben en de Biesbos. De opbrengsten kunnen als extra inkomsten
naar het park gaan, maar er kan ook andere natuur van bekostigd worden. Dit plan levert 25.000 ha natuur op
die zonder subsidie beheerd kan worden.
Tijdelijke Natuur
In Nederland ligt een groot areaal grond te wachten op ontwikkeling, die is uitgesteld vanwege de crisis.
Grondeigenaren kunnen door de overheid met nieuwe regelgeving gestimuleerd worden door op locaties voor
industrieterreinen bijvoorbeeld, tijdelijk natuur in te richten, die weer mag verdwijnen als er gebouwd moet
worden. Dit plan levert 40.000 ha nieuwe subsidievrije natuur op.
Knooperven
Het platteland loopt leeg, en daarmee ook grotere agrarische complexen.
Geef burgers toestemming deze tot wooneenheden te verbouwen en samen een Vereniging van Eigenaren
(VVE) te vormen. In ruil daarvoor moeten zij de landschapselementen als lanen, struwelen en heggen in stand
houden en beheren. Dit plan levert 20.000 ha natuur op die zonder subsidie beheerd kan worden.
Buitenbief
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Op dit moment is het vlees afkomstig van grazers in natuurgebieden al erg populair. Dit segment kan sterk
uitgebreid worden door op grond met een agrarische bestemming tegen natuurgebieden aan, nagenoeg in het
wild levende kuddes te gaan houden gericht op vleesproductie, maar die al grazende het land 'vernatuurlijken'.
Dit plan levert 20.000 ha nieuwe subsidievrije natuur op.
GreenNest
Deze hotels hebben 'groene' balkons en verdiepingen, Ã©n een grote daktuin die samen ongeveer 1 hectare
vormen. InnovatieNetwerk mikt op mensen die willen overnachten in een omgeving en ook groene uitjes
ondernemen. Gedacht wordt aan zo'n hotel bij de IKEA in Amsterdam. Dit plan levert maar 2 ha subsidievrije
nieuwe natuur op, maar trekt de natuur wel de stad in.
Natuur Kado Kaart
Als natuurorganisaties hun aanbod aan groene producten en diensten gezamenlijk gaan aanbieden, kan er een
groene geschenkenkaart op de markt komen waarmee consumenten natuurproducten uit de diverse
bezoekerscentra en landgoedwinkels kunnen aanschaffen en uitjes in de natuur kunnen boeken. De bedoeling
is dat de kaart eind 2014 daadwerkelijk gelanceerd wordt. Uit de extra inkomsten maar vooral uit de vrijval van
niet-besteed geld kan 1000 ha bestaande natuur subsidievrij worden beheerd.
Nieuwe Marken
Burgers gaan hun eigen natuur ontwikkelen, door samen minstens 50 ha aan te kopen. Ze mogen daarin onder
voorwaarden hun huizen bouwen, als maar 95 procent van het gebied uit openbaar toegankelijke natuur
bestaat. In Nederland is ruimte voor 20 van deze marken die samen 2000 ha nieuwe en subsidievrije natuur
opleveren.
Uiterwaarden Recreatie
In veel uiterwaarden is al natuur ontwikkeld in combinatie met veiligheidsvoorzieningen die het water van een
wassende rivier moeten opvangen. De recreatie in deze gebieden blijft echter achter. Op ongeveer een derde
van de uiterwaarden (25.000 ha) is recreatief ondernemen mogelijk. In ruil voor de locatie moeten ondernemers
dan het beheer voor hun rekening nemen.
Alle plannen voor subsidievrije natuur: www.innovatienetwerk.org.
Artist's impression van een exclusief hotel dat bij de Oostvaardersplassen gebouwd zou kunnen worden.
(c) Trouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Na zand is nu aarde het probleem - Haarlems Dagblad
19-09-2014 /pagina HAA_Regio_04 /editie HAA /auteur margot klompmaker
m.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl
Bloemendaal De familie Slewe van landgoed Elswoutshoek heeft haar gelijk gehaald over het wel of niet storten
van zand op hun gebied. Maar de gemeente Bloemendaal wil nu helderheid op een ander punt: het verdwijnen
van teelaarde op het landgoed. Dit is geconstateerd tijdens het onderzoek naar de zandstortingen. Er is een
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laag aarde verdwenen en de gemeente wil weten waar die is gebleven. Volgens de gemeente heeft Rob Slewe
ook bomen gekapt en takkenwallen aangebracht om daar met paarden aan de slag te kunnen.
Slewe heeft hierover een officiÃ«le brief van het advocatenkantoor van de gemeente ontvangen met de vraag
om tekst en uitleg.
In de brief staat: ,,Hoewel bezwaarmaker (Rob Slewe, red.) geen zand heeft gestort, staat vast dat wel grond is
vergraven en bomen zijn gekapt teneinde op het perceel paardrijactiviteiten mogelijk te makenâ€™â€™.
Rob Slewe: ,,Er is nooit een boom of struik gekapt voor de paarden. Wel hebben we op verzoek van de
buurman in 2010 een paar rotte en scheefhangende bomen gekapt. Maar dat was op een heel andere plek,
zeventig meter bij de paardenwei vandaan! De buurman was bang dat de bomen op zijn huis zouden kunnen
vallen. De provincie heeft toestemming voor de kap gegeven. Ook de takkenwallen liggen op een heel andere
plek dan de paardenwei. Ik heb daar allerlei bewijzen voor.â€™â€™
Een woordvoerster van de provincie bevestigt dat in 2010 een handhaver is langs geweest voorafgaand aan
een bomenkap. Die heeft geconstateerd dat die bomenkap niet in strijd was met de Boswet. Of het om dezelfde
bomen gaat kon de woordvoerster niet bevestigen.
Dan de teelaarde. Hoe het daarmee zit weet Slewe niet. ,,Ik heb niks weggehaald. Maar er hebben hier altijd
paarden gestaan, ook voor onze tijd. Dus je kunt je voorstellen dat de grond is ingetrapt.â€™â€™
Waarom moet dit allemaal zo officieel, is de vraag aan de gemeente Bloemendaal. Had niet iemand even
kunnen bellen of mailen met Rob Slewe om te vragen hoe en ander zit? ,,Neeâ€™â€™, zegt burgemeester
Ruud Nederveen, ,,de heer Slewe heeft al een tijd geleden de kwestie van de paardenbak neergelegd bij de
bezwaarschriftencommissie. Zolang die procedure loopt mag de gemeente zelf niets doen. Dit moet allemaal
officieel via de advocaten.â€™â€™
Oorspronkelijk Volgens mr. Van der Werf van de gemeente Bloemendaal gaat het erom dat de grond van de
paardenbak in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. ,,Wat die oorspronkelijke staat is, weten we niet. Daarom
hebben we een grondboring gedaan om te kijken wat er feitelijk met de grond is gebeurd en of er van buiten
zand is aangebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Maar het onderzoeksbureau heeft
wel geconstateerd dat er aarde is verdwenen. Wij willen weten waar die is gebleven. Dat kan door paarden zijn
gebeurd. We weten het niet.â€™â€™
En de gekapte bomen? Van der Werf: ,,Die zijn minder belangrijk, maar staan ook in de brief omdat een
ambtenaar heeft geconstateerd dat er in 2010 bomen zijn gekapt. Dus daar willen we uitleg over.â€™â€™
De grondboringen op Elswoutshoek vloeien voort uit een rechtszaak tussen Slewe en de gemeente over de
paardenbak. Als bewijs voor de zandstorting voerde de gemeente een foto aan die door een ambtenaar was
genomen vanaf de openbare weg. Dit â€™bewijsâ€™ vond de rechter niet erg overtuigend. Er moest nader
onderzoek komen.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bouw Spaarnebuiten definitief - Haarlems Dagblad
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19-09-2014 /pagina HAA_Regio_03 /editie HAA /auteur arthur de mijttenaere
a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl
Uitspraak van Raad van State over nieuw bestemmingsplan onherroepelijk Eerste huizen verrijzen al volgend
jaar â€™Nu betere onderbouwing van gemeente voor nieuwbouwâ€™
Spaarndam Er komen ruim tweehonderd nieuwe huizen bij in nieuwbouwwijk Spaarnebuiten in Spaarndam. Het
besluit van de Raad van State, afgelopen woensdag, is onherroepelijk.
Dit betekent dat de eerste nieuwbouwwoningen medio volgend jaar zullen verrijzen in het nu nog groene stuk
Spaarndam gelegen aan de Mooie Nel. De nieuwbouwwoningen zullen de wijk completeren tot een buurt met
driehonderd koop- en huurhuizen. Er zijn al 77 huizen verrezen, waarvan de bouw startte in 2010.
Eerder, in november 2011, stak de Raad van State een stokje voor de nieuwbouwplannen. Nu zet dezelfde
Raad van State het licht op groen voor de woningbouw. Hoe kan dat?
Woordvoerder Sabine Heijstek van de Raad van State licht het veranderde standpunt toe. ,,Bij het eerdere
besluit van de Raad van State werd het oude bestemmingsplan vernietigd. Daarna heeft de gemeenteraad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude een nieuw bestemmingplan gemaakt, in maart van het vorige jaar.â€™â€™
Gewogen Dit nieuwe bestemmingsplan is opnieuw gewogen door de juristen van de Raad van State. Zij zijn tot
een ander oordeel gekomen. Heijstek: ,,De gemeente heeft beter haar huiswerk gedaan, bijvoorbeeld door
aanvullende onderzoeken en nieuwe verkeersrapporten. Op basis van deze nieuwe gegevens heeft de Raad
van State een volstrekt ander besluit genomen.â€™â€™
De protesten van Spaarndammers tegen de nieuwbouw hadden drie pijlers. Het dorpsgezicht van Spaarndam
zou worden aangetast, er zou een ontoelaatbare uitstoot komen van uitlaatgassen in het dorp en de
verkeersdruk zou op ontoelaatbare wijze toenemen.
Het aantal woningen dat er bij komt blijft hetzelfde, terwijl de verkeersdruk er ook niet minder door wordt. Hoe is
het gewijzigde standpunt van de Raad van State dan uit te leggen?
Heijstek begrijpt dat het lastig is, maar benadrukt dat de hoogste bestuursrechter kijkt naar de motivering en
onderbouwing voor een bestemmingsplan, niet naar de feitelijke situatie. ,,Het verhaal van de gemeente is
gewoon veel beter; het kan nu wÃ©l door de beugel.â€™â€™
Overigens heeft de Raad van State niet voor alle nieuwbouwwoningen in Spaarnebuiten het licht op groen
gezet. De acht geplande waterwoningen met steigers mogen niet worden gebouwd. Heijstek stelt dat dit te
maken heeft met het water en de oever die onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur die niet mag
worden aangetast. ,,Dat onderdeel is afgewezen vanwege de bescherming van vissen, watervogels en planten.â€™â€™
Burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil desgevraagd niet uitspreken of hij
blij of teleurgesteld is door het besluit van de Raad van State. Hij stelt dat het â€™goedâ€™ is dat er na zoveel
jaar een definitieve beslissing is genomen.
,,Het moet niet nog langer sudderen. Op ons dorpsfeest heb ik al wel positieve reacties gehoord op de
uitbreiding van Spaarnebuiten.â€™â€™
Je hoort van veel oud-Spaarndammers dat ze hier weer willen wonen en ook voor ondernemers is de
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uitbreiding gunstig, vervolgt Heiliegers. ,,Maar Spaarndam is een pittoresk dorp, je moet bij uitbreidingen altijd
opletten of het wel in balans is.â€™â€™
Drie jaar geleden oordeelde de Raad van State dat het bouwplan niet door kon gaan, nu kan het opeens wel.
Heiliegers denkt dat de verklaring zit in de aanvullende verkeersonderzoeken. ,,Er is opnieuw naar het
verkeersvraagstuk gekeken.â€™â€™

Spaarnebuiten, de 77 huizen die al zijn neergezet. Foto United Photos/Paul Vreeker
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Milieu
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 31
REGIO - Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het startsein gegeven voor de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ,,Meer kwaliteit, meer efficiÃ«ntie en meer uniformiteit, dat hebben
we voor ogen met de ontwikkeling van omgevingsdiensten. Ook voor de Omgevingsdienst NZKG betekent dat
werk aan de winkel, maar het fundament ligt er. Deze organisatie heeft al veel bereikt,â€ aldus
staatssecretaris Mansveld.
De Omgevingsdienst NZKG is een nieuwe vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende instantie
op het gebied van milieu en bouw. Het reguliere werkgebied van de dienst omvat de regio rond het
Noordzeekanaal. Daarnaast specialiseert de dienst zich, als Ã©Ã©n van de zes landelijke BRZO (Besluit
Risicoâ€™s Zware Ongevallen)-RUDâ€™s, in het toezicht op risicovolle bedrijven. Het werkgebied van de
Omgevingsdienst NZKG omvat daarmee de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met ruim 60
risicovolle bedrijven. ,,Het dichtbevolkte Noordzeekanaalgebied kent een enorme bedrijvigheid, denk
bijvoorbeeld aan de Schiphol-Amsterdam regio. Professioneel toezicht op de naleving van wetten en regels
door bedrijven is essentieel om dit gebied veilig en leefbaar te houden. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat voor een enorme uitdaging,â€ aldus Theo Weterings, voorzitter van het bestuur
van de nieuwe dienst. Ook gedeputeerde Tjeerd Talsma benadrukte het belang van deze omgevingsdienst voor
burgers en bedrijven in de regio.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina KEN_Regio_03 /editie KEN /auteur HDC Media
Uitgeest B en W van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand.
Het college nam dat besluit al vorige week, maar brengt het nu naar buiten nadat eerst is geprobeerd om met
de betrokken buurgemeenten Castricum, Heemskerk tot een standpunt te komen.
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Volgens de jongste plannen van Prorail zijn er zeven mogelijke locaties voor een opstelterrein voor 75
sprintertreinen in beeld. Vier daarvan bevinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het
college van Uitgeest keert zich tegen de plannen van Prorail omdat het van mening is dat de gemeente met de
(geluids)overlast van de A9, de provinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alkmaar
en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld. Het college van de gemeente Castricum
bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. Castricum wil nu
een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma en Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest zal zich
aansluiten.
Muziekbeurs in A9 Studioâ€™s Uitgeest De A9 Studioâ€™s aan de Westerwerf in Uitgeest zijn zondag het
decor van de eerste editie van de grootste muziekinstrumentenbeurs van Nederland, het Dutch Music Event. Er
zijn veel standhouders, zeventig clinics en optredens tussen 10 en 23 uur. De dag wordt afgesloten met
optredens van Bas Paardekooper & The Blew Crue en Tristan. De organisatie wil uitdragen dat zij geen
winstoogmerk heeft en de beurs organiseert uit liefde voor de muziek.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
Miljoenen als sneeuw voor de zon wegâ€™ - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina KEN_Regio_07 /editie KEN /auteur bart vuijk
door Bart Vuijk
Beverwijk ,,Miljoenen zijn de afgelopen jaren als sneeuw voor de zon verdwenen.â€™â€™ Wethouder Cecilia
van Weel kon dit alleen maar toegeven aan de gemeenteraad, die haar gisteravond bevroeg over de
verslechterde grondexploitaties. Die volgens de laatste berekeningen acht miljoen euro minder winst opleveren
dan gedacht.
En daarbij is nog enige winst ingeboekt voor de ontwikkeling van een nogal onzekere wijk, Binnenduin.
Beverwijk is met de aframing van de ooit gedroomde winsten niet uniek, zei de wethouder. Veel gemeenten die
in betere tijden dachten miljoenen te verdienen aan de exploitatie van grond, zijn daar tijdens de economische
crisis noodgedwongen op teruggekomen. Dus ook Beverwijk.
Behoedzaam Door minder te investeren, geen risicovolle gronden meer aan te kopen en â€™behoedzaamâ€™
op te treden, hoopt de gemeente in ieder geval nog twee miljoen euro over te houden aan de drie grote
grondexploitaties die nu lopen in de gemeente.
In de raadscommissie leefden gisteren weer veel vragen over de bouw van de hoogste Torenflat van de
Wijkerbaan. Woon op Maat heeft daarvoor al eens een jaar uitstel gekregen, en misschien wil de corporatie
meer uitstel. Wethouder Van Weel maakte duidelijk dat bewoners en ondernemers rondom het bouwproject al
erg lang in een bouwput wonen, en dat kan niet al te lang zo blijven. Zij maakte op vragen van de VVD duidelijk
dat het gebied op kosten van Woon op Maat tijdelijk zal worden ingericht, mocht de Torenflat voorlopig nog niet
gebouwd kunnen worden.
Opstelterrein Democraten Beverwijk voorziet grote risicoâ€™s voor de ontwikkeling van woningen op de kavel
van Ankieâ€™s Hoeve als de NS hier vlakbij een nachtelijk opstelterrein voor 75 sprinters sticht, met al het
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lawaai en licht dat daarmee gepaard gaat. De wethouder gaf aan dat zij dit laat onderzoeken, maar wilde niet
kwijt of de NS danwel Prorail hier uberhaupt al een aanvraag voor heeft gedaan. Beverwijk is onlangs aan het
rijtje mogelijkheden voor dat opstelterrein toegevoegd, nadat de bevolking in Heemskerk, Uitgeest en Castricum
grote problemen bleek te hebben met zoâ€™n opstelterrein in hun buurt. Van Weel hield haar kruit op dit punt
echter droog, al liet ze zich wel ontvallen dat voor woningbouw op Ankieâ€™s Hoeve een opstelterrein op nog
geen honderd meter afstandniet erg gunstig zou zijn.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina KEN_Regio_03 /editie KEN /auteur HDC Media
Uitgeest B en W van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand.
Het college nam dat besluit al vorige week, maar brengt het nu naar buiten nadat eerst is geprobeerd om met
de betrokken buurgemeenten Castricum, Heemskerk tot een standpunt te komen.
Volgens de jongste plannen van Prorail zijn er zeven mogelijke locaties voor een opstelterrein voor 75
sprintertreinen in beeld. Vier daarvan bevinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het
college van Uitgeest keert zich tegen de plannen van Prorail omdat het van mening is dat de gemeente met de
(geluids)overlast van de A9, de provinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alkmaar
en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld. Het college van de gemeente Castricum
bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. Castricum wil nu
een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma en Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest zal zich
aansluiten.
Muziekbeurs in A9 Studioâ€™s Uitgeest De A9 Studioâ€™s aan de Westerwerf in Uitgeest zijn zondag het
decor van de eerste editie van de grootste muziekinstrumentenbeurs van Nederland, het Dutch Music Event. Er
zijn veel standhouders, zeventig clinics en optredens tussen 10 en 23 uur. De dag wordt afgesloten met
optredens van Bas Paardekooper & The Blew Crue en Tristan. De organisatie wil uitdragen dat zij geen
winstoogmerk heeft en de beurs organiseert uit liefde voor de muziek.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Champagne wordt ontkurkt in Purmer - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina WAT_Regio_01 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
j.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl
door Jacco van Oostveen
Purmer â€™Heel voorzichtigâ€™ wordt de champagne ontkurkt bij Bob Joorse en MariÃ«t Vocking. De komst
van zes windmolens aan de Oosterweg, waar het echtpaar en vele andere omwonenden jarenlang tegen
streden, lijkt verder weg dan ooit.
Het nieuws dat de provincie nog geen streep heeft gezet door de Purmer als windmolenlocatie, maar wel op
zoek gaat naar plekken die minder schade toebrengen aan het landschap had MariÃ«t Vocking nog niet bereikt.
,,Je overvalt me, maar ik ben hier heel blij meeâ€™â€™, zegt de bewoonster van de Oosterweg. ,,Toevallig
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had ik mijn protestspandoek zondag net weggehaald, omdat het deels was losgewaaid. Niet wetende dat deze
uitspraak er zou komen. Misschien moeten we maar voorzichtig de champagne ontkurken, dat hebben we al
die jaren niet gedurfd. Nu is de druk van de ketel.â€™â€™
Vijf jaar geleden begonnen Joorse, Vocking en tientallen andere bewoners van de Ooster-, Wester- en
Purmerenderweg hun strijd tegen het plan van ondernemer Jan Balk om op zijn land aan de Oosterweg zes
windmolens neer te zetten. De omwonenden vreesden geluidsoverlast en andere aantastingen van hun
woongenot. Nadat de vorige gemeenteraad van Waterland hun zijde koos en Balks bezwaar tegen het
bestemmingsplan in juli geen gehoor vond bij de Raad van State, lijkt de komst van de windturbines na de
uitspraak van de provincie definitief van de baan.
,,Ik ben hier heel blij mee, maar het is gewoon een hele vervelende periode geweestâ€™â€™, zegt Vocking.
,,De vele vrije tijd die ik hier aan heb gespendeerd, had ik liever in vrijwilligerswerk gestoken. Maar het was
nodig. Ik ben vÃ³Ã³r het winnen van duurzame energie, maar niet voor windturbines op deze plek. Ja, we zijn
nimbyâ€™s (not in my backyard, niet in mijn achtertuin, red.), maar ga er maar aanstaan: windmolens op 250
meter van je huis. Je wordt gek van het geluid, de slagschaduw, noem maar op. Als het nu een collectief
gedragen idee was, dan kan ik erin meegaan. Dit was het plan van Ã©Ã©n ondernemer. Die niemand ergens
van op de hoogte had gesteld. We moesten het, puur bij toeval, uit de raadsstukken vernemen.â€™â€™
Jan Balk was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Angst bij provincie nekte Distriportâ€™ - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Amsterdam Het is de provincie zelf geweest die de stekker uit het bedrijventerrein Distriport heeft getrokken. Uit
puur politieke angsthazerij, aldus de projectontwikkelaars. Maar de provincie slaat terug, onder andere met een
stevige claim.
Gisteren bleek in het Amsterdamse gerechtshof dat de provinciale claim van bijna 14 miljoen euro nog maar het
begin is. Een rechter bepaalde eerder dat projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler de provincie schade
hebben berokkend. Daarom heeft GS ook nog eens beslag laten leggen op grond en geld. De ontwikkelaars
gingen daarop in hoger beroep bij het hof.
Het is een zeer ingewikkelde deal geweest, om Distriport bij Berkhout te ontwikkelen. Om overdrachtsbelasting
te omzeilen, kocht de provincie de grond van de bedrijven. Met als afspraak die na een half jaar weer terug te
verkopen. Tussendoor veranderde van alles: de crisis sloeg toe en volgens advocaat J. de Groot van Distriport
kreeg de provincie slappe knieÃ«n. Door het schandaal rond gedeputeerde Hooijmaijers en verliezen bij zaken
als IceSave en Randmeer wilde het provinciaal bestuur van dit soort risicoâ€™s af. ,,De angst werd alleen
maar groter: elk dossier met de naam Hooijmaijers raakte besmet.â€™â€™
Eerst zou de provincie ook actief meedoen, en het geld via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
inbrengen, aldus De Groot. Totdat duidelijk werd dat de provincie de garantiestelling wel voldoende vond. De
financiering was alleen een verantwoordelijkheid van Zeeman en De Peyler.
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En risico was er wel degelijk, aldus advocaat G. Huith namens Noord-Holland. De provincie stond garant voor
maximaal 50 miljoen en de ontwikkelaars wilden bij nader inzien liever niet zelf bijdragen. De financiers deden
moeilijk en de procedures duurden te lang. ,,Het eigen risico werd handig bij de provincie gelegdâ€™â€™,
aldus Huith. Tegen alle afspraken in exact wat Noord-Holland absoluut weigert. Dus werden de ontwikkelaars
buiten de deur gezet.
Gister werd duidelijk dat een verzoening er niet in zit. Noord-Holland zit nu met 122 hectare bij Berkhout. De
ontwikkelaars willen dat niet meer kopen. Daarom wil de provincie de schade claimen. Bij de ontwikkelaars
sloeg de onrust toe en zijn volgens de provincie alle grond en bezit op de valreep naar nieuwe BVâ€™s
gesluisd. Huith: ,,Straks is er niets meer te halen.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Sloop CNB-hallen in 2015 - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ENK_Regio_04 /editie ENK /auteur cees beemster c.beemster@hollandmediacombinatie.nl
door Cees Beemster
Bovenkarspel CNB, het koel- en preparatiebedrijf voor bollen in Bovenkarspel, wil voortvarend te werk gaan
met haar plan om zich langs de Veilingweg in het noordelijk deel van het eigen bedrijfsterrein te concentreren.
Volgens de planning van CNB volgt in de zomer van 2015 de interne verhuizing, sloop van de oude hallen 1 t/m
6, en de verkoop van de kavels die hierdoor vrijkomen aan andere bedrijven.
Zelf heeft CNB lang niet alle ruimte meer nodig. Bollenbedrijven preparen hun bollen steeds meer zelf, hebben
zelf ook meer opslagcapaciteit gekregen en zijn steeds meer zelf rechtstreeks hun afzet aan hun klanten gaan
regelen.
De gemeente heeft al vijf ton subsidie voor het plan bij de provincie geregeld. Wethouder Bart Nootebos:
,,Forse milieuwinst is dat het asbest van de oude hallen verdwijnt.â€™â€™
Eerst moet nu het bestemmingsplan voor het 13 hectare grote CNB-terrein worden herzien. Nieuwe bedrijven
die hier straks op het meeste zuidelijke deel achter de Hoofdstraat en aan de kant van Enkhuizen mogen
komen, zijn bijvoorbeeld transport- en opslagbedrijven, maar ook een tankstation is hier welkom. Ze zullen in
elk geval moeten vallen in milieucategorie drie en mogen volgens het bestaande bestemmingsplan dertienveertien meter hoog worden.
Welke bedrijven er komen is niet duidelijk. De kavelverkoop start pas volgend jaar zomer. De zestig
omwonenden, die zich gisteravond in de CNB-kantine lieten informeren, zijn bezorgd over de ontsluiting van de
nieuwe bedrijven. ,,Ik schrik hiervanâ€™â€™, zei een bewoner, die 's avonds autolampen in zijn raam vreest.
CNB wil namelijk voor de nieuwe bedrijven een weg aanleggen vanaf de zuidelijk op de Veilingweg gelegen
rotonde langs de zuidrand van het terrein achter de Hoofdstraat. ,,Ontsluiten via de Drechterlandseweg is niet
haalbaarâ€™â€™, aldus Joost van den Berg van CNB. De noordelijk gelegen toegangsweg wil CNB voor
zichzelf houden voor haar bedrijfsvoering. CNB verzekerde dat er nog een groenstrook langs de nieuwe weg
komt. Ook suggesties van bewoners worden meegenomen, zo werd beloofd. Een bewoner verklaarde zich
weinig illusies te maken: hij wees op het geluid van ventilatoren van CNB waar volgens hem al zeker tien jaar
nauwelijks iets aan wordt gedaan. CNB-directeur Leo van Leeuwen zei dit niet te weten, maar trok zich de
kritiek wel aan: ,,Wij willen geen overlast veroorzaken.â€™â€™
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(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Provincie helpt Hollands Kroon met glasvezelnet - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HEL_Regio_07 /editie HEL /auteur van onze verslaggever
Hollands Kroon De CoÃ¶peratie Breedband Hollands Kroon krijgt een kwart miljoen euro van de provincie om
voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente.
De subsidie is onder meer bedoeld voor een informatiecampagne met bijeenkomsten in alle 22 kernen, het
verder inrichten van de coÃ¶peratie plus het benaderen van dienstaanbieders/providers. Met een
glasvezelnetwerk wordt het internet aanzienlijk sneller.
Voor realisatie van de breedbandinternetverbinding is minimaal veertig miljoen euro nodig. Dat geld wil de
CoÃ¶peratie Breedband Hollands Kroon lenen en via abonnementsgeld en verhuur van glasvezel aan providers
terugverdienen.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Na zand is nu aarde het probleem - Haarlems Dagblad
19-09-2014 /pagina HAA_Regio_04 /editie HAA /auteur margot klompmaker
m.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl
Bloemendaal De familie Slewe van landgoed Elswoutshoek heeft haar gelijk gehaald over het wel of niet storten
van zand op hun gebied. Maar de gemeente Bloemendaal wil nu helderheid op een ander punt: het verdwijnen
van teelaarde op het landgoed. Dit is geconstateerd tijdens het onderzoek naar de zandstortingen. Er is een
laag aarde verdwenen en de gemeente wil weten waar die is gebleven. Volgens de gemeente heeft Rob Slewe
ook bomen gekapt en takkenwallen aangebracht om daar met paarden aan de slag te kunnen.
Slewe heeft hierover een officiÃ«le brief van het advocatenkantoor van de gemeente ontvangen met de vraag
om tekst en uitleg.
In de brief staat: ,,Hoewel bezwaarmaker (Rob Slewe, red.) geen zand heeft gestort, staat vast dat wel grond is
vergraven en bomen zijn gekapt teneinde op het perceel paardrijactiviteiten mogelijk te makenâ€™â€™.
Rob Slewe: ,,Er is nooit een boom of struik gekapt voor de paarden. Wel hebben we op verzoek van de
buurman in 2010 een paar rotte en scheefhangende bomen gekapt. Maar dat was op een heel andere plek,
zeventig meter bij de paardenwei vandaan! De buurman was bang dat de bomen op zijn huis zouden kunnen
vallen. De provincie heeft toestemming voor de kap gegeven. Ook de takkenwallen liggen op een heel andere
plek dan de paardenwei. Ik heb daar allerlei bewijzen voor.â€™â€™
Een woordvoerster van de provincie bevestigt dat in 2010 een handhaver is langs geweest voorafgaand aan
een bomenkap. Die heeft geconstateerd dat die bomenkap niet in strijd was met de Boswet. Of het om dezelfde
bomen gaat kon de woordvoerster niet bevestigen.
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Dan de teelaarde. Hoe het daarmee zit weet Slewe niet. ,,Ik heb niks weggehaald. Maar er hebben hier altijd
paarden gestaan, ook voor onze tijd. Dus je kunt je voorstellen dat de grond is ingetrapt.â€™â€™
Waarom moet dit allemaal zo officieel, is de vraag aan de gemeente Bloemendaal. Had niet iemand even
kunnen bellen of mailen met Rob Slewe om te vragen hoe en ander zit? ,,Neeâ€™â€™, zegt burgemeester
Ruud Nederveen, ,,de heer Slewe heeft al een tijd geleden de kwestie van de paardenbak neergelegd bij de
bezwaarschriftencommissie. Zolang die procedure loopt mag de gemeente zelf niets doen. Dit moet allemaal
officieel via de advocaten.â€™â€™
Oorspronkelijk Volgens mr. Van der Werf van de gemeente Bloemendaal gaat het erom dat de grond van de
paardenbak in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. ,,Wat die oorspronkelijke staat is, weten we niet. Daarom
hebben we een grondboring gedaan om te kijken wat er feitelijk met de grond is gebeurd en of er van buiten
zand is aangebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Maar het onderzoeksbureau heeft
wel geconstateerd dat er aarde is verdwenen. Wij willen weten waar die is gebleven. Dat kan door paarden zijn
gebeurd. We weten het niet.â€™â€™
En de gekapte bomen? Van der Werf: ,,Die zijn minder belangrijk, maar staan ook in de brief omdat een
ambtenaar heeft geconstateerd dat er in 2010 bomen zijn gekapt. Dus daar willen we uitleg over.â€™â€™
De grondboringen op Elswoutshoek vloeien voort uit een rechtszaak tussen Slewe en de gemeente over de
paardenbak. Als bewijs voor de zandstorting voerde de gemeente een foto aan die door een ambtenaar was
genomen vanaf de openbare weg. Dit â€™bewijsâ€™ vond de rechter niet erg overtuigend. Er moest nader
onderzoek komen.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen bezwaren tegen pomp - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HEL_Regio_07 /editie HEL /auteur ronald den boer
door Ronald den Boer
De Stolpen Er zijn tot dusver geen bezwaren ingediend tegen de komst van een tankstation langs de N248
tussen Schagen en Rijksweg N9 bij De Stolpen.
Avia Marees wil ter hoogte van de Stolperophaalbrug, waar momenteel nieuwe wegen worden aangelegd, een
pompstation neerzetten in combinatie met een winkel voor de verkoop van agrarische, tuin- en
dierbenodigdheden en verhuur van kanoâ€™s en bootjes. Mareesâ€™ tanksstations in Schagerbrug en Petten
worden opgedoekt. Voor het tankstation is een speciaal bestemmingsplan opgesteld.
Er zijn geen bezwaren ingediend, reacties van wettelijke overlegpartners als provincie zijn verwerkt. Het plan
wordt nu opnieuw ter inzage gebracht.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Schiphol
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Geluidmeetpunt voor vliegverkeer - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 21
HEEMSTEDE - Op vrijdag 19 september om 10.00 uur neemt wethouder Remco Ates een geluidmeetpunt voor
vliegtuiggeluid in gebruik.
Het geluidmeetpunt is geplaatst op het dak van het zwembad van Sportpark Groenendaal en meet het geluid
van overkomende vliegtuigen. Aanleiding hiervoor is een motie van Heemsteeds Burger Belang om het
vliegtuiggeluid te meten. Volgens HBB ontving de partij regelmatig geluidklachten over vliegverkeer van
inwoners.
Vliegverkeer
Met het plaatsen van een zogenaamd â€˜NOMOS meetpuntâ€™ (NOise, MOnitoringSystem), verkrijgt de
gemeente inzicht in de geluidniveaus van het vliegverkeer over Heemstede. Dit betreft voornamelijk vliegtuigen
die opstarten vanaf de Kaagbaan en de zogenaamde Spijkerboorroute volgen. In deze route wordt over
Heemstede gevlogen. De ontvangen resultaten worden vervolgens gepubliceerd op www.heemstede.nl. De
metingen zijn real-time te volgen via NOMOS online: http://bit.ly/geluidmeetpunt
Geluidsklachten
De gemeente vindt het belangrijk om het inzicht in de geluidniveaus van vliegverkeer aan haar inwoners te
geven. Zo kunnen zij zelf ook toetsen of de ervaren geluidsoverlast overeenkomt met het gemeten
vliegtuiggeluid. Gemeenten hebben weinig invloed op het vliegverkeer rondom Schiphol. Besluitvorming vindt
plaats door het Ministerie van I&M. Voor het indienen van geluidsklachten bij Schiphol wordt verwezen naar de
website van Schiphol www.bezoekbas.nl.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Succes tegen illegaal parkeren Schiphol - IJmuider Courant
19-09-2014 /pagina IJC_Regio_10 /editie IJC /sectie Regio /auteur bart boele
door Bart Boele
Schiphol Het illegaal parkeren in de omgeving van de luchthaven Schiphol wordt met succes aangepakt. Het
ene na het andere parkeerbedrijf moet de hekken sluiten. Van de 22 bestuursrechterlijke procedures die de
gemeente Haarlemmermeer in 2011 tegen bedrijven aanspande, zijn er achttien gewonnen.
Vier procedures lopen nog. Twaalf bedrijven hebben om een andere reden hun activiteiten gestaakt,
bijvoorbeeld wegens faillissement of verhuizing. Tegen de resterende illegale parkeerbedrijven wordt
bestuursrechtelijk opgetreden en ook de komende jaren blijft de gemeente handhaven.
Haarlemmermeer wil met dit beleid â€™verrommelingâ€™ en overlast tegen gaan en het gebruik van openbaar
vervoer stimuleren. De illegale parkeerbedrijven zijn vaak actief op boerenerven, leegstaande panden of oude
kassen. De passagiers worden vanaf daar naar Schiphol gebracht. Het parkeren is in strijd met het
bestemmingsplan. Daarom kunnen ze worden aangepakt met bestuursrechterlijke procedures.
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Op enkele locaties in Haarlemmermeer zijn onder bepaalde voorwaarden parkeerplaatsen voor passagiers van
Schiphol toegestaan. Op de luchthaven zelf zijn ruim 22.000 parkeerplaatsen voor passagiers en nog eens
14.500 voor personeelsleden beschikbaar. Het principe is hetzelfde: mensen parkeren hun auto daar en
worden naar de vertrekhal gebracht. Het verschil met de illegale parkeerbedrijven is dat die veel goedkoper zijn.
Op het hoogtepunt van deze branche telde de poldergemeente minstens veertig parkeerbedrijven.
Zulke parkeeractiviteiten zijn er niet alleen in Haarlemmermeer, maar ook in de omliggende gemeenten. In
Aalsmeer wordt â€™Schipholparkerenâ€™ toegestaan in het glastuinbouwgebied.
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Veiligheid
â€™Superprovincieâ€™ uit la - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GHI_Binnenland_01 /editie GHI /sectie Binnenland /auteur roel van leeuwen
door Roel van Leeuwen
Haarlem Johan Remkes, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, wacht een eventuele
nieuwe uitnodiging af van het kabinet om te praten over een â€™superprovincieâ€™. Premier Rutte gaf
gisteren tijdens de algemene beschouwingen aan de gesprekken over de fusie tussen de provincies NoordHolland, Utrecht en Flevoland te willen hervatten.
,,Laten we alsnog een poging doenâ€™â€™, zei de premier richting D66 en GroenLinks na een vraag van
D66-leider Pechtold over de bestuurlijke vernieuwingsplannen van het kabinet.
Pechtold gaf aan dat hij alleen wil praten over concrete plannen. Ook GroenLinks wil weer praten. Rutte ging
niet in op het verzoek een plan op tafel te leggen voordat de begroting van het ministerie van binnenlandse
zaken wordt behandeld.
De gesprekken over de zogenoemde Noordvleugel sneuvelden eerder dit jaar omdat D66 en GroenLinks niet
verder wilden praten over de fusie.
Antwoord Ook de bestuurders van de drie provincies zagen niets in het voorstel van minister Plasterk. Remkes
blijft herhalen dat voor Noord-Holland altijd de inhoud voorop heeft gestaan. ,,Wat heeft die nieuwe
superprovincie aan taken en verantwoordelijkheden nodig om het beter te kunnen doen dan de drie
afzonderlijk. Daar is geen antwoord op gekomen. Dus als het thema weer uit de la wordt getrokken, hoop ik dat
het handiger en integraler wordt aangepakt. Ik heb het kabinet na de formatieperiode geadviseerd de lagere
overheden uit te nodigen zelf met voorstellen te komen. Er is anders besloten en het traject is jammerlijk
mislukt. We wachten een nieuwe uitnodiging af.â€™â€™
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Haarlems Dagblad - Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad
Naar boven

Openbaar vervoer
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Texelhopper rijdt vanaf 14 december - Texelse Courant
19-09-2014 /pagina 1
De Texelhopper, het nieuwe openbaar vervoerssysteem dat bekend werd als Beter Openbaar Vervoer Texel,
gaat 14 december van start. Vooruitlopend hierop houden gemeente en provincie informatiebijeenkomsten.
Op deze avonden wordt antwoord gegeven op vragen over het gebruik van het nieuwe openbaar vervoer, de
kosten, informatievoorziening en hoe het verder moet met abonnementen. Naast een presentatie is er
ruimschoots de gelegenheid voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 1 oktober in
het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp, aanvang 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur, het duurt tot
20.00 uur. De tweede avond is op woensdag 8 oktober in De Lindeboom in Den Burg, zelfde tijd. Afhankelijk
van de belangstelling worden later mogelijk meer bijeenkomsten georganiseerd.
(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Scherpere reactie op HOV - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GHI_Regio_03 /editie GHI /sectie Regio /auteur eddie de paepe
e.de.paepe@hollandmediacombinatie.nl
door Eddie de Paepe
Hilversum Het college van b en w scherpt, op aandringen van de raad, de Hilversumse reactie op het (concept)
provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het HOV-project aan.
De in vriendelijke bewoordingen gestelde brief bevatte aanvankelijk slechts een drietal kritische kanttekeningen.
Tijdens de discussie in de raadscommissie van woensdagavond beloofde VVD-wethouder Floris Voorink
diverse zorgpunten en aanmerkingen toe te voegen. Die waren vooral afkomstig van de oppositiepartijen.
Heikele punten in de plannen voor de snelle busbaan vormen - op Hilversums grondgebied - vooral de Weg
over Annaâ€™s Hoeve (WOAH) en geplande tunnel in de Oosterengweg. Wat die weg betreft, verraste het
Hilversumse college onlangs met (de aanzet tot) een koerswijziging. In het vorige college had het PvdA - in ruil
voor steun aan het HOV - afgedwongen dat de WOAH bleef liggen waar hij ligt. Verlegging van de drukke weg
langs de Anthony Fokkerweg (en speelstrook) zou de eigen achterban in Oost in het verkeerde keelgat
schieten, verwachtten de sociaaldemocraten.
Het nieuwe college - zonder PvdA - wil het afgeblazen alternatief nu opeens toch onderzoeken. Reden voor
Hans Haselager om flink van leer te trekken.
VVD-wethouder Floris Voorink stelde daarop met nadruk dat het laten liggen van de weg uitgangspunt is en
blijft. ,,Daar zullen we niet lichtzinnig overheen stappen.â€™â€™ Zoals bekend zijn de provincie, het GNR en
buurgemeente Laren vÃ³Ã³r verlegging. Terwijl de Vereniging tot Behoud van Annaâ€™s Hoeve ernstig
verdeeld is.
Ook over de tunnel in de Oosterengweg, onder spoorbaan en vrije busbaan door, werd flink gediscussieerd. Is
de smalle dubbeldekstunnel technisch haalbaar? Krijgt Hilversum eventuele financiÃ«le tegenvallers op haar
bord? Komen er op lossingen voor de bereikbaarheid van bewoners en ondernemers tijdens en na de bouw
van de tunnel?
29

Voorink beloofde daarop, de reactie op het PIP aan te scherpen en uit te breiden, onder meer met de vraag
naar de realiseerbaarheid van de tunnel. De zorgen en opmerkingen vanuit de raad stelt hij volgende week ook
aan de orde in de stuurgroep van het HOV-project.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
618 krabbels voor behoud buslijn 34 - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HEL_Regio_01 /editie HEL /auteur bo-anne van egmond
door Bo-Anne van Egmond
Den Helder Marry Geel, warm pleitbezorgster voor het behoud van een halfuurdienst van lijnbus 34 van De
Schooten naar het centrum, heeft gisteren 618 handtekeningen ingediend bij verkeerswethouder Pieter Kos.
Onder de ondertekenaars zaten ook specialisten van het Gemini Ziekenhuis, die het belang benadrukken van
een goede buslijn voor ouderen. In de wijk De Schooten wonen veel ouderen.
Gelijkgestemde In Kos, zo bleek tijdens het gesprek dat de twee voerden, vond mevrouw Geel een
gelijkgestemde. Evenals zij, heeft Kos geen rijbewijs en ze zijn dus beiden aangewezen op het openbaar
vervoer. Kos noemde de lijst met krabbels dan ook indrukwekkend. Hij zal de handtekeningen gebruiken in een
gesprek met de Provincie Noord-Holland over het busvervoer in Den Helder. ,,Er zijn namelijk wel meer
kwetsbare wijken.â€™â€™
Hij benadrukte wel dat het gesprek over deze specifieke lijn lastig is, omdat er gemiddeld zoâ€™n zes tot zeven
mensen per rit met de bus reizen. ,,De vervoerswaarde is dus gering, we moeten echt met argumenten komen
waarom deze lijndienst zo belangrijk is voor de gebruikers. En als u ervoor kunt zorgen dat er gemiddeld twaalf
mensen per rit meerijden, dan is het nog makkelijker praten met de provincie.â€™â€™ Geel: ,,Dat heb ik gauw
geregeld hoor.â€™â€™ Daarnaast opperde Kos om een avondje met de handtekeningenverzamelaarster te
gaan flyeren, opdat meer mensen de bus nemen.
,,Ik ben blij dat u er zo positief tegenover staatâ€™â€™, stelde Geel. ,,Ik ben blij dat u dit voor me doet. En niet
alleen voor mij, maar voor de medemens. Veel mensen raken verward door deze dienstregeling.â€™â€™
Volgens de wethouder is er inmiddels in het provinciehuis afgesproken dat bus 34 alleen nog in de
zomervakantie een uurdienst rijdt, in de overige vakanties zal hij â€™gewoonâ€™ elk half uur rijden.

Actievoerster Marry Geel in gesprek met wethouder Pieter Kos. Aan tafel zit ook Henk Post van de SP. foto
george stoekenbroek
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Locatie HOV-brug nog open - Haarlems Dagblad
19-09-2014 /pagina HLM_Regio_01 /editie HLM /auteur bart boele
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door Bart Boele
Lisserbroek krijgt nog inspraak in voorstel provincie
Hoofddorp De locatie waar in Lisserbroek een HOV-verbinding de Ringvaart gaat kruisen ligt nog niet vast. Er
ligt wel een voorstel, maar daar moet de gemeenteraad van Haarlemmermeer zich nog over buigen. Dat
antwoordt verkeerswethouder Derk Reneman op expliciete vragen van GroenLinks-raadslid Els Berk.
Zij stelde dat de gemeenteraad een nota van B en W toegestuurd heeft gekregen waarin de locatie - ter hoogte
van ijs- en skeelerclub Lisserbroek - van een brug of aquaduct werd vermeld. Dat klopt, zegt Reneman, maar
dat is de locatie die de zogenaamde stuurgroep voor de hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (HOV) de
beste locatie vindt. ,,Omdat het mensen raakt, zijn wij als college van B en W meteen met de betrokken
inwoners in Lisserbroek gaan praten om te vertellen dat er mogelijk plannen zijn dat hun huis wordt gekocht om
te slopen.â€™â€™
Het voorstel van de stuurgroep wordt nog aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer (en Lisse) voorgelegd.
De raden maar ook inwoners en bijvoorbeeld de dorpsraad kunnen dan zogenaamde zienswijzen indienen.
Bezwaren en wijzigingsvoorstellen kunnen dan bij de provincie Zuid-Holland, de zogenaamde trekker van dit
project, worden ingediend.
Haarlemmermeer is niet heel blij over de aanpak van het proces door Zuid-Holland. Die heeft gekozen voor een
gesloten planproces, terwijl Haarlemmermeer juist alle betrokkenen vanaf het begin bij een project wil
betrekken.
Dorpsraad De dorpsraad van Lisserbroek heeft op advies van een vorige wethouder ervoor gekozen om niet in
de zogenaamde klankbordgroep van het HOV-project Noordwijk-Schiphol te gaan zitten. Vervolgens werd de
dorpsraad echter niet door de gemeente geÃ¯ nformeerd. Dat probleem is inmiddels gerepareerd. De gemeente
Haarlemmermeer heeft Zuid-Holland gevraagd de dorpsraad te informeren als ware zij lid van de
klankbordgroep.
Binnen de gemeenteraad leven tal van ideeÃ«n over hoe het HOV-project aan te pakken. Wethouder Reneman
kreeg tal van suggesties voorgelegd. De bus zou eerder dan gepland (2020) door Lisserbroek en NieuwVennep moeten gaan rijden, bijvoorbeeld. Dat is goed meedenken, maar de provincies Zuid- en Noord-Holland
is in deze bepalend. Haarlemmermeer kan de suggesties hooguit in de stuurgroep inbrengen.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina KEN_Regio_03 /editie KEN /auteur HDC Media
Uitgeest B en W van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand.
Het college nam dat besluit al vorige week, maar brengt het nu naar buiten nadat eerst is geprobeerd om met
de betrokken buurgemeenten Castricum, Heemskerk tot een standpunt te komen.
Volgens de jongste plannen van Prorail zijn er zeven mogelijke locaties voor een opstelterrein voor 75
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sprintertreinen in beeld. Vier daarvan bevinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het
college van Uitgeest keert zich tegen de plannen van Prorail omdat het van mening is dat de gemeente met de
(geluids)overlast van de A9, de provinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alkmaar
en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld. Het college van de gemeente Castricum
bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. Castricum wil nu
een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma en Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest zal zich
aansluiten.
Muziekbeurs in A9 Studioâ€™s Uitgeest De A9 Studioâ€™s aan de Westerwerf in Uitgeest zijn zondag het
decor van de eerste editie van de grootste muziekinstrumentenbeurs van Nederland, het Dutch Music Event. Er
zijn veel standhouders, zeventig clinics en optredens tussen 10 en 23 uur. De dag wordt afgesloten met
optredens van Bas Paardekooper & The Blew Crue en Tristan. De organisatie wil uitdragen dat zij geen
winstoogmerk heeft en de beurs organiseert uit liefde voor de muziek.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen bezwaren tegen pomp - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HEL_Regio_07 /editie HEL /auteur ronald den boer
door Ronald den Boer
De Stolpen Er zijn tot dusver geen bezwaren ingediend tegen de komst van een tankstation langs de N248
tussen Schagen en Rijksweg N9 bij De Stolpen.
Avia Marees wil ter hoogte van de Stolperophaalbrug, waar momenteel nieuwe wegen worden aangelegd, een
pompstation neerzetten in combinatie met een winkel voor de verkoop van agrarische, tuin- en
dierbenodigdheden en verhuur van kanoâ€™s en bootjes. Mareesâ€™ tanksstations in Schagerbrug en Petten
worden opgedoekt. Voor het tankstation is een speciaal bestemmingsplan opgesteld.
Er zijn geen bezwaren ingediend, reacties van wettelijke overlegpartners als provincie zijn verwerkt. Het plan
wordt nu opnieuw ter inzage gebracht.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Acht ton voor geluidsisolatie langs N208 - Haarlems Dagblad
19-09-2014 /pagina HAA_Regio_07 /editie HAA /auteur sjaak smakman
door Sjaak Smakman
Hillegom Bij ruim tweehonderd woningen langs de Leidsestraat, Van den Endelaan, Vinkenlaan, Molenhoeve
en een paar andere straten die langs de N208 liggen, wordt voor in totaal ruim acht ton gevelisolatie
aangebracht om het geluid binnenshuis binnen de perken te houden.
Het verkeer op de belangrijkste noord-zuidverbinding tussen de Bollenstreek en Kennemerland is steeds
drukker geworden en zal volgens de gemeente Hillegom ook de komende jaren verder blijven toenemen. Dat is
ook een van de redenen waarom de provincies al jaren bezig zijn met een grootscheepse opknapbeurt van de
N208. In Hillegom komt die voor rekening van de gemeente op basis van oude afspraken met de provincie.
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Bij die opknapbeurt worden ook woningen beter geÃ¯ soleerd tegen geluid waar dat nodig is. De gemeente
heeft daarvoor geld gevraagd aan het rijk, dat heeft besloten daarvoor ruim acht ton beschikbaar te stellen.
Voorwaarde is wel dat de gemeente begin volgend jaar een goed onderbouwde aanvraag neerlegt, waarvoor
de gemeente anderhalve ton van het rijk krijgt. In 2016 kan de isolatie dan daadwerkelijk van start gaan.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waddenfonds
'Schiet jezelf op
termijn niet in voet' - Texelse Courant
19-09-2014 /pagina 2
Kijk uit dat je jezelf op termijn niet in de voet schiet. Dat advies gaf raadslid Peter van Sijp (VVD)
woensdagavond in de raadsvergadering aan de andere raadsleden bij de bespreking van een motie om in
protest te gaan tegen zoutwining onder de Waddenzee.
De PvdA kwam met de motie om tegengas te geven aan een vergunning die staatssecretaris Sharon Dijksma
(Economische Zaken) aan Frisia heeft verleend. Het bedrijf in Harlingen heeft toestemming gekregen zout te
winnen onder de Ballastplaat tussen Griend en Harlingen. De vrees bestaat dat de bodem daalt, waardoor
wadplaten kunnen verdrinken en er extra zand van de eilandkusten wordt aangetrokken.
De PvdA pleitte ervoor de toestemming alsnog van tafel te krijgen en gezamenlijk met de andere eilanden in
Den Haag te verkondigen dat aantasting van de Waddenzee voorkomen moet worden. Van Sijp adviseerde
terughoudend te zijn met verzoeken om economische activiteiten in de Waddenzee te verbieden. Volgens hem
kan dat er in de toekomst toe leiden dat Den Haag in lijn met zo'n verzoek ook andere economische activiteiten
als visserij of rondvaarttochten op de Waddenzee aan banden gaat leggen.
De andere partijen gingen niet mee in die visie en spraken eerder van een doemscenario en een vergelijking
tussen appels en peren. Piet Standaart (Texels Belang) vond het wel opmerkelijk dat de PvdA in opstand kwam
tegen een vergunning die een staatssecretaris van de PvdA heeft verleend. Wethouder Eric Hercules (PvdA)
sprak daarop onomwonden van een 'bot besluit' van de staatssecretaris en vatte de kritiek van de partijen op de
zoutwinning samen als een signaal dat de raad zeggenschap wil hebben over de Waddenzee. 'Met dit botte
besluit is aan ons voorbij gegaan, terwijl we er in gekend hadden willen worden.' Hercules wees erop dat de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer zich eveneens tegen het besluit van de staatssecretaris heeft gekeerd.

Marjan de Groot (Sterk Texel) ondernam een poging de zoutwinning tegen te gaan met het argument dat de
Waddenzee een Werelderfgoed is, maar dat werd haar van diverse kanten in de raad afgeraden. De Groot
werd erop gewezen dat toenmalig LNV-minister Cees Veerman een aantal jaren geleden diverse keren heeft
laten weten dat er juridisch niets aan het predikaat werelderfgoed zou zijn vast te knopen. De Groot liet daarop
de werelderfgoedstatus als argument varen. Met uitzondering van de VVD stemden alle partijen in met de motie
van de PvdA.
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(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterhuishouding
Proeven met waterpeil IJsselmeer - Wieringercourant meerbode
16-09-2014 /pagina 4 /editie WMB
LELYSTAD - De provincie Flevoland gaat in de komende twee jaar een proef doen met het waterpeil in het
IJsselmeer en het Markermeer, om de risico's van verschillende waterhoogtes beter in kaart te kunnen brengen.
Dat staat in het Deltaplan Waterveiligheid, dat het kabinet dinsdag, op Prinsjesdag, heeft gepresenteerd, zo
meldt Omroep Flevoland. De verwachting is dat het waterpeil in de rivieren en meren de komende jaren door
weersinvloeden geregeld stijgt. Daarom is er een plan opgesteld om de veiligheid langs de rivieren met
maatregelen te garanderen.
De proeven moeten uitwijzen hoe het waterpeil in het IJsselmeer het beste kan worden beheerd, zodat
veiligheidsrisico's voor buitendijkse ontwikkelingen beter kunnen worden ingeschat.
De gegevens zijn nodig, voordat kan worden besloten hoe de afvoercapaciteit van de Afsluitdijk moet worden
aangepast. Overigens heeft de provincie al enkele onderzoeken naar buitendijkse gebieden gereed.
De Deltaprogramma bevestigt dat het IJsselmeer in elk geval de belangrijkste buffer met zoetwater moet
blijven.
(c) Wieringercourant meerbode 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterkwaliteit en zwembaden
Water De Weer is weer in orde - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ZAA_Regio_05 /editie ZAA /auteur HDC Media
Zaandam Het water in De Weer is weer in orde. Dit heeft de gemeente Zaanstad aan de omwonenden laten
weten. Het Hoogheemraadschap heeft de pompen die de waterkwaliteit moesten opkrikken inmiddels weer
weggehaald. Ruim twee weken geleden veranderde De Weer in een massagraf van vissen, na een onbedoelde
overstort vanuit het riool. Het water raakte verontreinigd en duizenden vissen legden het loodje vanwege
zuurstofgebrek. De overstort was het gevolg van het uitvallen van de computer die een pompgemaal behoorde
aan te sturen. Ook het back-upsysteem faalde. Het euvel is inmiddels verholpen. Er komt nog een onderzoek
naar de sliblaag in De Weer. Als blijkt dat het slib is vervuild wordt er gebaggerd. Dit is ook het geval als de
sliblaag te dik blijkt te zijn.

Praten over zorg in gemeente Zaanstad Zaanstad houdt de komende maanden twaalf bijeenkomsten om
bewoners bij te praten over de veranderingen in de zorg vanaf 1 januari volgend jaar. De gemeente krijgt dan
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onder meer de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp, en begeleiding en dagbesteding van inwoners met een
beperking. De eerste bijeenkomst is op maandag 22 september in Zaandam Noord Kogerveld in Buurtcentrum
De Bovenkruier aan de Drielse Wetering 49. Inloop is daar van 19 tot 21.30 uur. Op woensdag 24 september is
de inloop in Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer, ook van 19 tot 21.30 uur.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Berkhout is Boos <nieuws@berkhoutisboos.nl>
donderdag 23 mei 2013 15:07
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
Onderzoek naar Distriport afgerond

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 23 mei 2013
De gek oppelde afbeeld ng k an niet wo den wee gegev en Het bes and is mogeli k v e plaatst heeft een ande e naam gek egen of s v e w jde d Cont olee of de k oppeling v e w jst naa het ju ste bestand en de u ste locatie

Onderzoek naar Distriport afgerond

Presentatie, bespreking en besluitvorming
De rekenkamercommissie van Koggenland is bijna klaar met het onderzoek naar Distriport. Zij heeft in opdracht van de
gemeenteraad het feitenonderzoek naar de rechtmatigheid van de besluitvorming uitgevoerd en daar conclusies uit
getrokken. De commissie zal op maandag 27 mei om 20.00 uur het rapport presenteren. Op donderdag 30 mei om
19.00 uur wordt het rapport besproken in een commissievergadering waarbij alle raadsleden aanwezig zijn. Dan kunnen
de raadsleden vragen stellen aan de onderzoekers en het rapport onderling bediscussiÃ«ren. Op maandag 3 juni om
20.00 uur volgt een raadsvergadering waarin de politieke vertaalslag wordt gemaakt. De raad kan ervoor kiezen het
rapport over te nemen en er mogelijk andere besluiten aan verbinden. Komt u kijken in de raadszaal van Koggenland? Of
volgt u de vergaderingen via internet?
Leden rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie bestaat uit twee Koggenlandse raadsleden, de heer G. van der Roest (GB) en mevrouw R. de
Boer-Buis (CDA), aangevuld met drie externe leden. De voorzitter is de heer K. Brand, registeraccountant, de
vicevoorzitter is de heer B. Broxterman, hoofd van de Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Het vijfde lid is de heer G.
Scholte, manager bij T-Mobile en raadslid voor de VVD in Hoorn. De rekenkamercommissie heeft zich bij het
feitenonderzoek laten bijstaan door twee adviseurs van RIGO Research en Advies. Wij hopen dat de commissie zich op
basis van de feiten een onafhankelijk en zorgvuldig oordeel heeft gevormd over de zaak en dat men zich niet heeft laten
leiden door politieke beweegredenen.
Presentatie rapport
Maandag 30 mei presenteert de commissie het rapport. Wij hopen dat daarin minimaal de volgende punten aan de orde
komen:

• De ondertekening door wethouder Wijnker in juni 2007 van een verklaring waarin Koggenland zich vastlegt om

het bestemmingsplan te realiseren en zo nodig op verzoek van de projectontwikkelaars gronden te onteigenen.

• De ondertekening door wethouder Wijnker in augustus 2010 van de realisatieovereenkomst Westfrisiaweg waarin
•

Koggenland zich ook verplicht tot betaling van 6,5 miljoen die vanuit de exploitatie van Distriport aan de
Westfrisiaweg moet worden bijgedragen.
De verklaring bij de Raad van State door de gemeenteraad van Koggenland bij monde van een vertegenwoordiger
van Zeeman Vastgoed BV in december 2011 dat er al een concrete behoefte is van 35 ha voor Distriport, zonder
dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte was.

Eerst zegde de commissie toe aan Berkhout is Boos! dat wij het concept feitenoverzicht zouden kunnen inzien, maar de
commissie houdt zich daar niet aan. Wel zal de informatie die Berkhout is Boos! heeft aangedragen als bijlage bij het
rapport gevoegd worden. Wij gaan er dan ook vanuit dat alle gegevens die wij aan de commissie hebben verstrekt, terug
te vinden zullen zijn in de resultaten en conclusies van het rapport.
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Bespreking door de raad
Op donderdag 30 mei zal de gemeenteraad vervolgens het rapport bespreken en op 3 juni neemt de raad er besluiten
over. Beter laat dan nooit. De raad is in de afgelopen jaren de inhoudelijke discussie over het bedrijventerrein steeds uit
de weg gegaan. Zullen de raadsleden zich eindelijk opstellen als de controleurs van ons gemeentebestuur en werkelijk
over de feiten rond Distriport gaan spreken? Zullen zij de conclusies van het rapport overnemen? En welke consequenties
zullen ze eraan verbinden? Vraagt u het uw raadslid?
Uitstel uitspraak gronden Distriport
De rechtbank Haarlem zou op 15 mei 2013 definitief uitspraak doen in het geschil tussen de provincie Noord-Holland en
de projectontwikkelaars over de eigendom van de Distriport-gronden. Deze uitspraak is echter opnieuw uitgesteld.
namens Berkhout is Boos!

Bijlage :

• Informatie aan RIGO
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook we
Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, gebruik dan de link veilig uitschrijven onderaan deze nieuwsbrief om u af te melden.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Veilig uitschrijven
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NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 29 december 2013

Wie grijpt er in bij Koggenland?
In het Distriport-project is ambtelijke corruptie aangetoond, wettig en overtuigend. Dat blijkt uit
de strafzaak tegen oud-gedeputeerde Hooijmaijers. EÃ©n van de projectontwikkelaars - De
Peyler (Ooms Avenhorn) - heeft op 15 juli 2007 â‚¬ 59.500 smeergeld betaald voor Distriport
aan oud-gedeputeerde Hooijmaijers. De provincie heeft op dit punt haar conclusies getrokken:
zij doet geen zaken meer met bedrijven die genoemd zijn in het Hooijmaijersproces en
overweegt een enquÃªteonderzoek na afloop van alle juridische procedures. Wat betekent dit
bewijs van ambtelijke corruptie bij Distriport voor de gemeente Koggenland?
Distriport = Koggenland
Distriport is een project onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Koggenland.
De gemeente is nog veel nauwer betrokken bij Distriport dan de provincie:

 Koggenland werkte nauw samen met de ontwikkelaars Zeeman en De Peyler bij de
totstandkoming van het bestemmingsplan Distriport.

 De wethouder heeft al in juni 2007 medewerking toegezegd aan de realisering van het
plan en aan mogelijke onteigening van de gronden. Hij informeerde de raad daar niet
over.

 In 2007 hielden B&W ook de onderbouwing van het Stec-rapport geheim, hoewel daaruit
bleek dat nut en noodzaak van Distriport veel geringer waren dan eerder werd
gepresenteerd.

 Toen de gemeenteraad in 2010 definitief over het bestemmingsplan moest beslissen,
waarschuwde de wethouder voor mogelijke claims van de ontwikkelaars.

 De wethouder tekende voor een bijdrage van 6,5 miljoen aan de ontsluiting van
Distriport op de Westfrisiaweg, maar hij vermeldde dit risico niet in de gemeentelijke
jaarrekening.

 Er is jarenlang vrijwel wekelijks door provincie, gemeente en ontwikkelaars vergaderd
ten kantore van De Peyler. Alle verslagen daarvan zijn nog steeds geheim.

 De advocaat van de gemeente was dezelfde als die van de ontwikkelaars, waardoor de
gemeente zich van hen afhankelijk maakt.

 De ontwikkelaars meldden namens de gemeenteraad in 2011 - middenin in de
economische crisis - voor de rechtbank dat er al voor 35 ha concrete belangstelling was
voor Distriport. Die bewering van de gemeenteraad is nooit onderbouwd.

 In een brief aan Koggenland schreef Zeeman Vastgoed (18-10-2012) dat: â€˜â€Š noch
Distriport CV noch haar vennoten betrokken zijn bij de zaken waarvoor de heer
Hooijmaijers door het Openbaar Ministerie is gedagvaard.â€™. Inmiddels is gebleken
dat dit volstrekt onwaar is. Beide ontwikkelaars zijn genoemd in het strafdossier en
Ã©Ã©n van hen heeft smeergeld aan Hooijmaijers betaald. De ontwikkelaars speldden
Koggenland dus leugens op de mouw.

College om hete brij heen
Het lijkt logisch dat de gemeente Koggenland, met deze feiten Ãšn de vaststelling van
ambtelijke corruptie in het achterhoofd, nog eens scherp kijkt naar Distriport en naar de relatie
tussen de gemeente en de ontwikkelaars. Tot nu toe gebeurt dat niet. In december 2013
publiceerde Koggenland een reactie op haar website met als titel â€˜Rechtszaak
Hooijmaijersâ€™. B&W ontkennen een verband tussen de strafzaak en de gemeente en gaan
niet in op het verband tussen de wettig en overtuigend bewezen ambtelijke corruptie in het
project Distriport en de mogelijke gevolgen voor de gemeente. Het is een lijstje met veel onzin
waarin om de hete brij wordt heen gedraaid. Hier vindt u deze reactie van Koggenland, met
onze kanttekeningen erbij.
Taak van de raad
Wie confronteert Koggenland met haar verantwoordelijkheid? Ambtelijke corruptie in een
project is niet niks. B&W doen echter niets. Dan komt de gemeenteraad in beeld. Want stel dat
een wethouder zich niet aan de wet houdt, dan kan alleen de gemeenteraad daar iets aan doen.
Achteraf kan ook de provincie, de minister of de rechter niet ingrijpen. Alleen de gemeenteraad
kan burgemeester en wethouders dus controleren. Niemand anders.
Gaat de raad ingrijpen?
Maar de raadsmeerderheid heeft met het rechtmatigheidsonderzoek van de
rekenkamercommissie laten zien dat ze het geen probleem vindt als de overheid in strijd met de
wet handelt. De rekenkamercommissie heeft nÃšrgens - niet in haar rapport en niet in haar
presentatie - gesteld dat de handelingen rond Distriport rechtmatig waren. Hoogleraar Elzinga
gaf in een notitie aan dat art. 169 lid 2 van de Gemeentewet (= niet informeren van de raad)
meermalen overtreden was. Toch vond een meerderheid van de raad (VVD en CDA, gesteund
door twee leden van GBK) deze overtredingen van de Gemeentewet geen probleem. Ze noemde
de handelwijze van het college van B&W wÃšl rechtmatig. Daarmee schoven ze de wet aan de
kant. Dat kan de raad inderdaad doen. Maar hoe integer is een raadslid die dat doet? Kennelijk
wil de meerderheid van de Koggenlandse raad een gemeentebestuur dat in strijd met de wet

handelt. Dat is zorgelijk. Want wat wordt er nog meer voor de raad achtergehouden? Liggen er
nog meer rapporten in een la? Is de rest van de jaarrekening wel betrouwbaar?
De raad vind het dus rechtmatig dat het college de gemeenteraad niet informeert over
contracten met een inmiddels corrupt gebleken ontwikkelaar. De raad vindt het ook rechtmatig
om een risico van 6,5 miljoen niet op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening. En de raad
vindt dat het college rapporten met onwelgevallige feiten best in de la mag stoppen; ook dat
noemt men rechtmatig. Fractieleidster Schipper van de VVD maakte de reactie van hoogleraar
Elzinga belachelijk. En de nieuwe fractievoorzitter Knijn van het CDA nam alle ellende van zijn
voorgangers op zijn schouders door de kwestie af te doen als â€˜detailsâ€™. Waarom doen ze
dat? Waarom negeren ze de feiten? Wie of wat houden ze de hand boven het hoofd? Zou deze
gemeenteraad wÃšl bereid zijn ambtelijke corruptie in haar projecten te laten onderzoeken?
Erkennen en onderzoeken
IÃšmand zal Koggenland met de neus op de feiten moeten duwen. De provincie? De minister?
De pers? Wie zorgt ervoor dat de verwevenheid tussen de gemeente en de twee Distriportontwikkelaars onderzocht wordt? Want er zijn nog veel meer projecten waarin de gemeente en
deze ontwikkelaars samenwerken. Wie zorgt ervoor dat Koggenland de ambtelijke corruptie in
â€˜haarâ€™ project erkent en alles tot op de bodem uitzoekt?
De gemeente zou volledige openheid van zaken moeten geven. Alles op tafel. Wegkijken of
ontkennen maakt de zaak alleen maar erger. De provincie heeft de eerste stappen naar
transparantie gezet. Nu Koggenland nog.
Berkhout is Boos! wenst u een transparant en integer 2014!

Bijlagen:

 Uitspraak strafzaak Hooijmaijers d.d. 3 december 2013 (pagina 26, 28, 29, 30,
44, 45, 56, 57)

 Brief Zeeman Vastgoed d.d. 18 oktober 2012
 Reactie Koggenland op website + commentaar BiB
 Rechtmatigheidsrapport rekenkamercommissie
 Notitie prof. Elzinga over rapport rekenkamercommissie
 Verklaring Koggenland bijlage 1 bij Afsprakenkader
 Afsprakenkader
 Side letter
 Raadsvoorstel 8 juni 2006
 Raadsvoorstel 11 juni 2007+afwijking besluit van voorstel

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom
'Distriport / Jaagweg'
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige
industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland.

Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 16 december 2013 14:17
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap);
berkhout is boos

Van de website Berkhout is boos. Zie punt â€˜informa e in 2007 al bekend bij provincieâ€™ en ook punt 3 uit het
feitenlijstje helemaal onderaan het artikel:
â€œVolgens Hooijmaijers was gedeputeerde Bond verantwoordelijk voor Distriport. Dat is onjuist, want al in 2006
werd Hooijmaijers door GS gemandateerd om de realisatie van Jaagweg ter hand te nemen.â€
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ambtelijke corruptie bij Distriport bewezen
Nieuws : donderdag, 05 december 2013
Bij Distriport was sprake van ambtelijke corruptie. Dat staat nu vast. De rechtbank Noord-Holland acht bewezen
dat oud-gedeputeerde Hooijmaijers er een gift van 59.500 euro voor heeft ontvangen. Volgens de rechtbank is
het vertrouwen van de burgers in een integere overheid door het handelen van Hooijmaijers geschaad. Dat
vertrouwen kan alleen gerepareerd worden door nu eindelijk volledige transparantie te geven rond alle projecten
waar Hooijmaijers en de bedrijven die genoemd worden in het strafdossier, bij betrokken waren. Zowel op
provinciaal als op gemeentelijk niveau.

Onderzoek op provinciaal Ãšn lokaal niveau
Wij pleiten voor een enquÃªteonderzoek waarin voor al deze projecten de onderste steen boven komt. In dat
onderzoek moet ook het lokale niveau betrokken worden. Besluiten over ruimtelijke ordening worden immers
altijd door gemeenten genomen. Gedeputeerde Talsma heeft na Schoon Schip gezegd dat de provincie niet in
zee gaat met bedrijven die in het strafdossier genoemd worden. We mogen aannemen dat dat ook voor
gemeenten geldt. De provincie beschikt over het volledige strafdossier van Hooijmaijers en kan eenvoudigweg
een lijst maken van projecten en bedrijven die onderzocht moeten worden. Dat moet openbaar, transparant,
zorgvuldig en tot op de bodem gebeuren. De controleurs van de macht - statenleden en raadsleden - mogen niet
opnieuw wegkijken.
Aannemen van geld is al corruptie
De rechter achtte vier gevallen van ambtelijke corruptie bewezen. Het gaat daarbij om het aannemen van giften
waardoor de gever het vermoeden kan krijgen dat de bestuurder in de toekomst iets zal doen of nalaten dat in
het voordeel van de gever is. Er hoeft dus niet direct een prestatie tegenover te staan. Alleen het aannemen van
het geld leidt al tot ambtelijke corruptie.
Verband gift en bevoordeling bij Distriport
Bij Distriport is echter wel een verband te leggen tussen de gift en een concrete bevoordeling. Hooijmaijers
ontving 59.500 euro van Distriportontwikkelaar De Peyler. Deze betaling liep via twee tussenpersonen:
ontwikkelaar Willem G. en makelaar Arnold v.d. K. De betaling vond plaats op 15 juli 2007 met als toelichting
â€˜provisie voor het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 in Koggenlandâ€™. Een kleine
maand eerder, op 20 juni 2007, had Hooijmaijers namens de provincie zijn handtekening gezet onder het
Afsprakenkader en de side letter. In het Afsprakenkader werd geregeld dat de provincie de grond van de
projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman Vastgoed zou kopen en op termijn weer terug zou leveren. In de side
letter werd geregeld dat eventuele winst van de provincie op het Distriportproject naar de ontwikkelaars zou
vloeien en dat verliezen door de provincie zouden worden genomen. De ontwikkelaars konden zo gebruik maken
van de fiscale voordelen die een overheid heeft. Al deze afspraken waren bijzonder gunstig voor de
ontwikkelaars. Ruim drie weken later ontving Hooijmaijers 59.500 euro.
Informatie al in 2007 bekend bij provincie
De provincie wist van dit Afsprakenkader en van de side letter. Gedeputeerde Bond heeft na Schoon Schip
weliswaar gezegd dat de side letter pas in oktober 2010 werd aangetroffen, maar dat blijkt niet juist te zijn.
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Tijdens de strafzaak bleek dat een provinciale jurist al in 2007 een notitie met verwonderpunten heeft
geschreven over zaken die haar opvielen in de grondtransacties rond Distriport. Deze notitie is nooit bij wobverzoeken naar boven gekomen. Ook de commissie Schoon Schip heeft deze notitie nooit gezien. Er blijken dus
meer geheimen te zijn over Distriport op het provinciehuis die kennelijk door het huidige bestuur werden
achtergehouden.
Vragen over getekende verklaring door wethouder
Maar ook op gemeentelijk niveau zijn vele vragen te stellen. De wethouder Ruimtelijke Ordening van Koggenland
- die aanwezig was bij de feestelijke ondertekening op 20 juni 2007 - gaf in een schriftelijke verklaring op 19 juni
2007 zijn goedkeuring aan het Afsprakenkader. Deze verklaring was essentieel voor het doorgaan van Distriport,
maar hij heeft de verklaring nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeentelijke rekenkamercommissie
noemde dat in haar onderzoek een van de drie momenten waarop wethouder Wijnker de raad onjuist of
onvolledig informeerde. Waarom deed de wethouder dat? Waarom was hij niet transparant tegenover de raad?
Een deugdelijk antwoord is daar nog steeds niet op gekomen. De rekenkamercommissie constateerde drie
gevallen waarin de wethouder de raad onjuist informeerde over Distriport. Hoogleraar Elzinga bevestigde dat dit
overtredingen van de Gemeentewet waren. Toch hield de coalitie - aangevoerd door de voorzitters van de lokale
VVD- en CDA-fracties - de wethouder de hand boven het hoofd. In een motie stelde men vast dat de
besluitvorming rond Distriport juist heel goed was verlopen. Waarom verbindt de meerderheid van de raad zich
zo aan de door experts als onjuist en onwettig getypeerde handelwijze van de wethouder?
Meer verplichtingen van gemeente aan ontwikkelaars
De gemeente Koggenland is jegens de ontwikkelaars diverse andere verplichtingen aangegaan. In de verklaring
van 19 juni 2007 zegde de wethouder toe om - als de ontwikkelaars dat wilden - de gronden voor hen te
onteigenen. Dat terwijl de ontwikkelaars zelf geen enkele vierkante meter grond meer bezaten. Ook zegde de
gemeente toe samen met de ontwikkelaars een exploitatieplan voor het bestemmingsplan Distriport te
ontwikkelen. En een complex stelsel van contracten rondom Distriport regelde dat de bijdrage van Koggenland
aan de Westfrisiaweg werd gekoppeld aan de eventuele staatssteunboete voor de ontwikkelaars als gevolg van
de genoten overheidsvoordelen. Waarom en onder welke omstandigheden deed de gemeente deze
toezeggingen? Hoe moet dat verder, nu beide ontwikkelaars volgens de advocaat van Hooijmaijers voorkomen in
het strafdossier? En wat doet het college met de brief waarin Zeeman Vastgoed op 18 oktober 2012 nog
uitdrukkelijk ontkende dat de vennoten van Distriport CV betrokken waren bij de zaken waarvoor Hooijmaijers
werd gedagvaard? De praktijk blijkt anders: De Peyler heeft aantoonbaar betaald en Zeeman wordt genoemd in
het subdossier.
Te nauwe samenwerking
Provincie en gemeente werkten heel nauw samen met de ontwikkelaars De Peyler en Zeeman Vastgoed bij de
voorbereidingen voor Distriport. De projectgroep en de stuurgroep - met vertegenwoordigers van gemeente,
provincie en projectontwikkelaars - vergaderden vrijwel wekelijks op het kantoor van De Peyler in Scharwoude.
De advocaat van De Peyler en Zeeman Vastgoed was ook de advocaat van de gemeente Koggenland bij de
behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hoe kan de overheid nog
onafhankelijk blijven als ze dezelfde advocaat heeft als de ontwikkelaars? En waarom is het project Distriport niet
aanbesteed zodat elke ontwikkelaar kon meedingen?
Dikke streep door Distriport
Kortom: een diepgaand onderzoek op provinciaal Ãšn lokaal niveau naar alle projecten waar Hooijmaijers bij was
betrokken is noodzakelijk om de burger weer enig vertrouwen in het openbaar bestuur terug te geven. Hopelijk
komt dan ook voor Distriport de onderste steen boven. Na een reeks van onnavolgbare besluiten,
gemanipuleerde rapporten en achtergehouden informatie blijkt er nu ook nog sprake te zijn van ambtelijke
corruptie in deze zaak. De oplossing: uitzoeken tot op de bodem en een hele dikke streep door Distriport.
Tot slot een feitenlijstje met informatie over Distriport die uit het Hooijmaijersproces is gekomen:

1. Er is 59.500 euro betaald door De Peyler (onderdeel van Ooms Avenhorn) aan Hooijmaijers als
provisie voor de aankoop van de gronden voor Jaagweg.
2. Dit soort afspraken kwam vaker voor. Als de gronden in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen een
woonbestemming zouden krijgen, zou De Peyler 425.000 euro aan Hooijmaijers overmaken. Dat blijkt
onder andere uit geheime side letters - net als bij Distriport.
3. Volgens Hooijmaijers was gedeputeerde Bond verantwoordelijk voor Distriport. Dat is onjuist, want
al in 2006 werd Hooijmaijers door GS gemandateerd om de realisatie van Jaagweg ter hand te nemen.
4. In 2007 is een notitie met â€˜verwonderpuntenâ€™ door een provinciale jurist geschreven die zich
verbaasde over de grondtransacties rond Distriport. Deze notitie is na wob-verzoeken niet naar boven
gekomen en is niet bij de commissie Schoon Schip beland.
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5. Gedeputeerde Talsma verklaarde dat de provincie niet in zee gaat met bedrijven die in het
strafdossier voorkomen. Niet alleen De Peyler, maar ook Zeeman Vastgoed wordt genoemd in het
strafdossier.
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Legenda
Door de opbouw van het rapport – thema’s en meldingen – worden enkele dossiers
op verschillende plaatsen in het rapport aan de orde gesteld. Deze legenda geeft de
lezer een korte uitleg van dossiers en begrippen die voor het lezen van het rapport
van belang zijn.
Het bedrijf Akro Consult, gevestigd in Den Haag, richt zich op vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Akro Consult heeft in 2004 een adviesrapport uitgebracht ten
aanzien van het project KNSF in Muiden.
AM richt zich op vastgoed- en gebiedsontwikkeling. AM, waarvan AM Wonen deel
uit maakt, is gevestigd in Nieuwegein.
De Stichting Associatie Technologie Overdracht (ATO) is opgezet om het middenen kleinbedrijf te voorzien van kennis op het gebied van duurzaamheid. ATO is opgericht in 2005 en gevestigd in Den Helder.
Bank ten Cate is een bankonderneming gericht op particulier vermogensbeheer.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers heeft van 2004 tot 2008 een functie gehad in
de Raad van Advies van deze bank.
De Bloemendalerpolder ligt tussen Muiden en Weesp en bestrijkt ongeveer 491
hectare. In deze polder is een ontwikkelingsprogramma gepland in een publiekprivaat-samenwerkingsverband met woningbouw en groen.
Broekhornpolder ligt aan de westkant van Heerhugowaard, ingeklemd tussen de
spoorlijn Alkmaar-Den Helder-Hoorn aan de oostzijde en het kanaal Alkmaar-Kolhorn aan de westzijde.
Chipshol is een landschapsontwikkelings- en investeringsbedrijf dat zich richt op de
Schipholregio. Chipshol wordt bestuurd door Poot senior en junior.
Provinciale Staten hebben een aantal Statencommissies ingesteld. De namen en
samenstelling van deze adviesorganen van de Staten kunnen per collegeperiode
wisselen. De commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (ROG) was in de
periode 2007-2011 actief.
DarwinD is een bedrijf dat offshorewindturbines ontwikkelt. Het is in 2006 opgericht door de Stichting ATO. Aanvankelijk was DarwinD gevestigd in Den Helder en
onderdeel van Econcern, maar na het faillissement van Econcern in 2009 werd door
DarwinD een doorstart gemaakt via het Chinese bedrijf XEMC. Thans is het engineersbureau gevestigd in Hilversum.
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De Dienst Landelijk Gebied (DLG) maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. DLG faciliteert mede-overheden bij verwerving, financiering en ontwerp ten behoeve van de ontwikkeling van landelijk gebied,
zoals landbouwgebieden.
Het project Distriport is gepland in de gemeente Koggenland nabij de Jaagweg en
de Rijksweg A7. Op een locatie ten zuiden van Berkhout wordt een weiland ontwikkeld tot een bedrijvenpark van ongeveer 80 hectare en is gericht op bedrijven in de
transport- en distributiesector.
Bij de oprichting van DarwinD speelde Econcern als aandeelhouder een belangrijke
rol in de financiering en lobby. Toen Econcern in 2009 failliet werd verklaard, werd
het project DarwinD eveneens stilgelegd. Econcern heeft in afgeslankte vorm een
doorstart gemaakt.
Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Adriaan van Erk uit Bergambacht is een onderdeel van Rabo Bouwfonds. Het bedrijf wordt geleid door Jos van Erk. Van Erk is
betrokken bij de ontwikkeling van Bloemendalerpolder.
Fortress is een ontwikkelaar van vastgoed dat is gevestigd in Rotterdam.
’t Ganzeveld B.V. is genoemd in de dagvaarding van het Openbaar Ministerie van
18 oktober 2012. Het bedrijf zou (door)betalingen hebben gefaciliteerd van onrechtmatig verkregen geld. De directeur van ’t Ganzeveld is de heer Giltjes.
De Hoor- en Adviescommissie (HAC) is een adviescommissie van de provincie die
(formele) bezwaarschriften behandelt. De HAC brengt advies uit aan het provinciebestuur.
Het Amsterdamse vastgoedbedrijf IMCA Vastgoed is later overgegaan in Maeyveld
B.V., wat nu onderdeel is van het Fortress-concern uit Rotterdam.
Kennemerland Beheer is actief in de ontwikkeling van vastgoedprojecten en staat
onder leiding van directeur G. Kwint. Het is gevestigd in Haarlem. Kennemerland
Beheer is onder andere bij de projecten KNSF/Bloemendalerpolder en ’t Kruis Heerhugowaard betrokken.
In Muiden ligt het terrein van de voormalige kruitfabriek van de Koninklijke Nederlandse Springstoffabriek (KNSF). Het terrein is ongeveer 70 hectare groot. Er bestaan plannen om op dit terrein woningbouw, kantoren en bebossing te ontwikkelen,
in combinatie met een saneringsopgave van de grond van de kruitfabriek.
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Het vastgoed van de voormalige kruitfabriek in Muiden is ondergebracht in KNSF
Vastgoed B.V. De directeur/bestuurder is Rolf Visser. KNSF Vastgoed wil het terrein
van de voormalige kruitfabriek ontwikkelen. Recent heeft KNSF Vastgoed een claim
ingediend bij de gemeente Muiden van ruim 360 miljoen euro wegens ‘ernstige tegenwerking’.
Het project ’t Kruis is gelegen in de gemeente Heerhugowaard. Het is een van de
woonlandschappen die in de provinciale structuurvisie opgenomen zou worden.
Leeker Woonlanden is een project tussen Hoorn en het veenriviertje de Kromme
Leek. Dit project is een van de woonlandschappen die in de provinciale structuurvisie opgenomen zou worden. De Scholtens Groep, Ontwikkelingsbedrijf NHN en
Matrix B.V. waren hierbij betrokken als ontwikkelaars.
De Lutkemeer was een klein meertje aan de noordoostelijke oever van de vroegere
Haarlemmermeer. In de Lutkemeerpolder is een gebied van recreatie, natuur en
stadslandbouw gerealiseerd.
Matrix is een van een contractpartners in het contract van Leeker Woonlanden B.V.
Matrix B.V. is gevestigd in Zwartsluis.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers is voorzitter geweest van de Stichting Vrienden van de Mytyl-Tyltyl-school gevestigd in Amsterdam. Diverse relaties van de
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers hebben donaties aan deze stichting verricht.
MOVE Management B.V. is het bedrijf dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
in 2001 opzette. Daarna is, volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijn vrouw aandeelhouder en bestuurder geworden. Het Openbaar Ministerie
verdenkt hen ervan via deze onderneming valse facturen te hebben verstuurd.
De provincie Noord-Holland was aandeelhouder van energiebedrijf Nuon. Dit bedrijf is in juni 2009, na instemming van Provinciale Staten, verkocht aan het Zweedse bedrijf Vattenfall. Deze transactie heeft de Provincie in totaal 903,9 miljoen euro
opgeleverd.
Nabij Obdam is een locatie gelegen dat als een van de woonlandschappen in de
provinciale structuurvisie zou worden opgenomen.
Het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V.
(ODENH) is opgericht om kapitaal te verstrekken aan ondernemingen die innovatieve producten of technologieën ontwikkelen op het gebied van duurzame energie.
Deze deelneming is voor 100% eigendom van de provincie Noord-Holland.
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Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord N.V. (ONHN) is in 2006 opgericht
door de provincie, de gemeenten uit de kop van Noord-Holland en de Kamer van
Koophandel (Noord-West). De provincie Noord-Holland bezit 50%van de aandelen.
Het Ontwikkelingsbedrijf richt zich op het stimuleren van diverse sectoren in de
Kop van Noord-Holland, zoals toerisme en recreatie, werkgelegenheid en duurzaamheid.
Het bedrijf De Peyler Projektontwikkeling B.V. is onderdeel van het concern van
Ooms Construction uit Avenhorn. De Peyler is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het project Distriport.
Provinciale Onderzoekscommissie (POC) is door Provinciale Staten in november
2008 ingesteld. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen
rondom de miljoenen die de provincie Noord-Holland bij de IJslandse bank Landsbanki had geplaatst. Het rapport van de POC – Triple-R: Ruimte, Rendement, Risico
(verschenen in juni 2009) – is te lezen via de website van de provincie Noord-Holland.
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) is
opgezet om de commerciële taken uit te voeren die voortvloeien uit het Masterplan
Noordzeekanaalgebied. De aandeelhouders zijn de provincie Noord-Holland, gemeenten en bedrijven rondom het Noordzeekanaal, zoals Tata Steel en de IJmuider
Haven en andere financiers.
Schiphol Area Development Company N.V. (SADC) is een samenwerking tussen
de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de
Schiphol Group. Elke aandeelhouder bezit 25% van de aandelen. SADC richt zich
primair op gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. SADC ontwikkelt diverse werklocaties zoals Polanenpark, Businesspark Amsterdam Osdorp en
Schiphol Logistics Park.
Savera is een investeringsmaatschappij waarbij Hooijmaijers, Boelen, Eendebak en
Mul betrokken zijn geweest. Savera is een zogenaamde stichting administratiekantoor. Dit bedrijf is gelieerd aan de ondernemingen Newdeal B.V. en MOVE Management B.V. waar de heer en mevrouw Hooijmaijers bestuurder/aandeelhouder zijn
of zijn geweest. Ook VDG Trajectmanagement B.V. is onderdeel van het Saveraconcern, geleid door de heer Mul.
Scholtens Groep is gevestigd in Wognum. Deze bouw- en ontwikkelingsonderneming staat onder leiding van Guido Scholtens. De Scholtens Groep is onder andere
betrokken bij het project Leeker Woonlanden.
SOK is een afkorting voor samenwerkingsovereenkomst.
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In de structuurvisie wordt het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland
weergegeven. De structuurvisie heeft, na de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (medio 2008), de streekplannen vervangen. Op 21 juni 2010 hebben
provinciale Staten de ‘Structuurvisie Provincie Noord-Holland 2040: Kwaliteit door
veelzijdigheid’ vastgesteld.
De N.V. UNA is het voormalige Provinciale Electriciteitsbedrijf Noord-Holland
(PEN). De provincie was een van de aandeelhouders. UNA is in 1999 geprivatiseerd
en verkocht aan Reliant Energy voor 3,9 miljard gulden (1,8 miljard euro). Deze verkoop heeft de provincie Noord-Holland enkele honderden miljoenen opgeleverd die
via investeringsfondsen zijn geherinvesteerd in de provincie.
Verwelius is een bouw- en ontwikkelingsbedrijf dat gevestigd is in Hoofddorp.
Verwelius is onder andere betrokken bij een onteigeningszaak van gronden nabij
Zwaanshoek ten behoeve van Recreatie om de Stad dat in de gemeente Haarlemmermeer in de Westflank wordt aangelegd.
Wieringerrandmeer: Vanaf 2003 werden plannen ontwikkeld om de Kop van
Noord-Holland een sociaal-economische impuls te geven door ontpoldering. Er zou
woningbouw (omgeven door water) en natuurrecreatie worden ontwikkeld. In november 2010 besloten Gedeputeerde Staten echter het project af te blazen vanwege
de economische crisis, de slechte huizenmarkt en het risicoprofiel van het project.
Ymere is een (stads-)ontwikkelingsbedrijf dat voornamelijk actief is in de metropoolregio (Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Alkmaar en Leiden). Ymere wordt, net als Verwelius, genoemd in het kader van onteigeningen nabij
Zwaanshoek, ten behoeve van recreatieve doeleinden in de Westflank.
Zeeman Vastgoed B.V. is onderdeel van het concern van Zeeman uit Hoorn. Zeeman is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het project Distriport. Het
Zeeman-concern bevat naast de bouw- en ontwikkelingspoot ook een architectenbureau en een makelaarskantoor. Het vanuit Zeeman Vastgoed opgezette vastgoedfonds
Nieuwe Steen Investments N.V. (gevestigd te Hoofddorp) belegt met name in vastgoed en is beursgenoteerd.
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Voorwoord
De Commissie Operatie Schoon Schip onderzocht de bestuurscultuur binnen
de provincie Noord-Holland en de vraag of er sprake is geweest van onregelmatigheden (onderzoeksperiode: 2003-2011). Van zaken die bij het college
van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bekend hadden moeten zijn,
maar die toch onder de oppervlakte zijn gebleven. De kernconclusies zijn
dat:
• er van een verziekte bestuurscultuur geen sprake was;
• de bestuursstijl van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers was die van
een ‘fikser’ die gebruik maakte van een uitgebreid relatienetwerk. Hij
toonde zich onaantastbaar en was intimiderend. Dit alles heeft geleid tot
diverse onregelmatigheden;
• de Commissie daarnaast ook andere bad practices, maar ook best practices heeft geconstateerd.
De zoektocht kreeg richting door 122 meldingen, afkomstig van burgers,
bedrijven, organisaties, actiegroepen en ambtenaren. Meldingen over vermoedens van onregelmatigheden, mogelijke misstanden, suggesties over
integriteitsschendingen en klachten van allerlei aard. Een groot deel van die
meldingen was afkomstig uit het ambtelijk apparaat van de provincie NoordHolland. Veelal van ambtenaren die het vermoeden uitten dat bepaalde zaken
eens tegen het licht moesten worden gehouden of gewoonweg dat deze niet
door de beugel konden. Dit alles leidde de Commissie naar gevoelige thema’s en dossiers die voor onderzoek in aanmerking kwamen.
Het onderzoek leert dat nagenoeg alle bestuurders geen directe betrokkenheid hebben bij onregelmatigheden. Dat klinkt geruststellend, maar behoeft
wel nuancering. Omdat deze bestuurders – met name in de periode 20072009 - naar de mening van de Commissie gedrag van collega’s, met name
dat van de heer Hooijmaijers, hadden moeten waarnemen dat niet voldeed
aan de normen van behoorlijk bestuur. Bestuurlijk deviant gedrag, waarbij
het bijvoorbeeld heeft ontbroken aan de eisen die worden gesteld aan integer
handelen, transparantie en professionaliteit. Of waarbij de mogelijkheden tot
en de behoefte aan democratische controle en het afleggen van verantwoording werden gefrustreerd.
Door bestuurlijk deviant gedrag niet, althans in onvoldoende mate, te bespreken en te corrigeren heeft dat gedrag geleid tot onregelmatigheden.
Voorbeelden daarvan zijn reeds, met name de afgelopen weken, in de pers
besproken. Vooral naar aanleiding van de recentelijk openbaar geworden
tenlastelegging in het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig gedeputeerde
Ton Hooijmaijers (e.a.). De Commissie beschrijft diverse voorbeelden van
onregelmatigheden en spreekt daarbij vaak over de schijn van belangenver12

strengeling. Of er in een aantal van die gevallen daadwerkelijk van belangenverstrengeling sprake is, betreft een vraagstuk dat onder de rechter is.
Het is niet aan de Commissie daarover te oordelen – wij doen niet aan trial
by media – temeer niet daar de heer Hooijmaijers geen gebruik heeft willen
maken van de uitnodiging om tegenover de Commissie zijn verhaal te vertellen. Dat is een beperking in dit onderzoek. Daar tegenover staat echter dat
de Commissie wél met 103 andere personen heeft gesproken en vele meters
aan archiefstukken heeft doorgenomen. Al met al een solide basis voor dit
rapport. Een rapport dat niet gaat over de vraag of de heer Hooijmaijers in
strafrechtelijke zin over de schreef is gegaan. In dit rapport gaat het om een
beoordeling van bestuurlijk handelen. Niet meer, maar ook niet minder.
Een beoordeling van bestuurlijk handelen kan goed plaatsvinden door een
feitenonderzoek te doen aan de hand van de projectdossiers. Deze zijn zonder enige restrictie door de provincie Noord-Holland aan ons ter beschikking
gesteld. Behoorlijk bestuur, dat mede de eisen van legaliteit en legitimiteit
omvat, betekent dat handelen en beslissingen worden gedocumenteerd. Dat
deze herleidbaar, toetsbaar en verifieerbaar zijn. Dat de eraan ten grondslag
liggende argumenten in die dossiers worden aangetroffen. De dossiers van
de heer Hooijmaijers riepen vaak meer vragen dan antwoorden op omdat zij
niet aan deze eisen voldeden. Een gebrek dat niet door een interview met de
heer Hooijmaijers had kunnen worden weggenomen: bestuurlijke dossiers
dienen namelijk op orde te zijn en horen eenvoudigweg niet te leiden tot dergelijke vragen. Zij riepen vragen op die overigens in het verleden ook regelmatig vanuit het ambtelijk apparaat zijn gesteld en die later aanleiding gaven
tot het doen van diverse meldingen. De alertheid op signalen van bestuurlijk
deviant gedrag die bij gedeputeerden soms heeft ontbroken, was bij ambtenaren wel aanwezig. Zij hebben soms erger voorkomen. In het rapport treft u
daarvan diverse voorbeelden aan.
De Commissie is kritisch op het handelen van voormalig gedeputeerde
Moens die als portefeuillehouder ‘duurzame energie’ zakelijke contacten
onderhield met Econcern en daaraan verbonden partijen (o.a. DarwinD). Na
zijn periode als gedeputeerde ging de heer Moens consultancy-werkzaamheden voor Econcern verrichten. De casus Econcern/DarwinD, waarin voor
de provincie Noord-Holland grote financiële belangen op het spel stonden,
komt in dit rapport op diverse plaatsen terug. Zo ook de naam van voormalig
gedeputeerde Meijdam, die vele petten tegelijk op had en deze gemakkelijk
van plek liet verwisselen.
De vele door de Commissie afgenomen interviews, met name die met bestuurders, schetsen voorts een beeld van voormalig commissaris van de
Koningin Borghouts. Een beeld van een technisch voorzitter die onmachtig
was om de heer Hooijmaijers het vereiste tegenwicht te bieden. Voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers bleek machtiger en voelde zich machtiger. Dat
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laatste mede omdat Borghouts een vriendschappelijk contact binnen de vastgoedsector onderhield (waarbij overigens niet van belangenverstrengeling is
gebleken). En Hooijmaijers zich op dat punt daarom niet door Borghouts liet
aanspreken. Bovendien wist voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zich, ook
als er iets bijzonders speelde, gesteund door zijn fractie.
De Commissie heeft naast bad practices ook enkele best practices waargenomen en verwijst daar nadrukkelijk naar. Ze nuanceren niet alleen het negatieve beeld van het bestuurlijk handelen binnen de provincie Noord-Holland,
maar bieden ook perspectief in de integriteitsdiscussie die naar aanleiding
van diverse voorbeelden in het openbaar bestuur elders in het land actueel is
en inmiddels veel breder wordt getrokken.
De Commissie kan overigens geen garantie afgeven dat alles boven tafel is
gekomen. Zo laten de tenlastelegging, de regiezitting en recente publicaties
in de zaak-Hooijmaijers e.a. zien dat er ook andere projecten en personen
bij onregelmatigheden kunnen zijn betrokken dan die in dit rapport aan de
orde komen. Dat heeft soms te maken met de hardheid (of concrete aanwijzingen van onregelmatigheden) van de casuïstiek die de Commissie heeft
bestudeerd. Maar de beste verklaring is dat het bloot legt dat de Commissie
niet over de bevoegdheden van de Rijksrecherche en die van het Openbaar
Ministerie beschikt. De Commissie is daar echter niet over verontrust: het
doet naar haar mening geen afbreuk aan de bevindingen en conclusies in dit
rapport. Het patroon van handelen (bijvoorbeeld: het ten gunste van relaties
van Hooijmaijers beïnvloeden van besluitvormingsprocessen of het hen in
een betere positie brengen door aanwending van diens gezag en invloed) dat
in de tenlastelegging wordt beschreven is voor de Commissie herkenbaar en
komt overeen met andere wel in dit rapport beschreven casuïstiek. De Commissie heeft daarom niet de noodzaak ervaren de voor haar nieuwe kwesties
in de tenlastelegging op het laatste moment nog zelf diepgaand te onderzoeken of om het rapport uit te stellen. Deze kwesties zijn immers onder de
rechter.
De Commissie bedankt tot slot de secretaris, Ken Vervaart, en de rest van het
onderzoeksteam die een wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van dit
rapport hebben geleverd.
Commissie Operatie Schoon Schip,
31 oktober 2012
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1 Operatie Schoon Schip
1.1 Berichtgeving en beeldvorming: de nuance
Indien we de media moeten geloven, was er het afgelopen decennium heel
wat mis binnen de provincie Noord-Holland: corruptie, fraude, belangenverstrengeling en andere integriteitsinbreuken. Logischerwijze gaf de berichtgeving aanleiding tot debat binnen Provinciale Staten. Dat waren dikwijls heftige debatten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het bekend worden van het
bestaan van een zogeheten side letter in de kwestie Distriport. Een kwestie
die mede de aanleiding was voor het benoemen van een onderzoekscommissie onder de naam Operatie Schoon Schip (hierna: de Commissie).
Na haar instelling kreeg de Commissie 122 meldingen binnen die betrekking hadden op (vermeende) onregelmatigheden. Rijp en groen door elkaar.
Concreet en abstract. Suggestief en feitelijk. Veelal – maar zeker niet altijd –
bruikbaar, onderzoekswaardig en bovenal leerzaam.
De belangrijkste conclusie van de Commissie is dat haar onderzoek de berichtgeving en beeldvorming over de provincie Noord-Holland als geheel
en de diverse colleges van Gedeputeerde Staten NIET bevestigt. Er is geen
reden te veronderstellen dat het binnen de provincie Noord-Holland structureel en in den brede een ‘boevenbende’ was of is. Meegaan in de teneur
van die berichtgeving en beeldvorming doet de nuances verloren gaan. De
belangrijkste nuance is dat nagenoeg alle gedeputeerden vrij zijn van directe
betrokkenheid bij onregelmatigheden. Maar ook in deze de nuance: het ontbreken van directe betrokkenheid is positief, maar de Commissie stelt ook
vast dat meer tegenspraak, doortastendheid en corrigerend vermogen aan hun
kant de onregelmatigheden die wel hebben plaatsgevonden, hadden kunnen
voorkomen of mitigeren. Met name geldt dit ten aanzien van een deel van de
tweede in het onderzoek betrokken collegeperiode (2007-2009).
Er hebben zich diverse onregelmatigheden voorgedaan – deze zijn niet beperkt tot, maar concentreren zich wel op één bestuurder – die als onwenselijk
dienen te worden beschouwd. Namelijk omdat daarbij onder meer normen
van goed bestuur zijn overschreden. En waaruit lessen voor de toekomst
kunnen en moeten worden getrokken. Met dit rapport wordt beoogd daaraan
een bijdrage te leveren.
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1.2 Strafrechtelijk onderzoek noodzaakt tot terughoudendheid
Commissie
Strafrechtelijk onderzoek contextbepalend
Enkele uitzonderingen daargelaten, hebben de meeste van vorenbedoelde
meldingen en onregelmatigheden – hetgeen gegeven de (recente) berichtgeving en beeldvorming niet verwonderlijk is – betrekking op het handelen van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Een ondernemend bestuurder, die het
initiatief nam tot vele projecten. Hij wilde deze op zijn manier tot een goed
einde brengen. Een manier die de aandacht trok van het Openbaar Ministerie, maar die niet illustratief is voor het handelen van het openbaar bestuur in
de provincie Noord-Holland gedurende de onderzoeksperiode van de Commissie (13 mei 2003 – 18 april 2011). Anders gezegd: handelen dat meer
zegt over de specifieke bestuursstijl van één persoon dan over de bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland.
Dit rapport is de weerslag van het Commissie-onderzoek. Een onderzoek dat
geen strafrechtelijk onderzoek is en daardoor beperkingen kent. Bijvoorbeeld
als het gaat om het raadplegen van gesloten bronnen (bijvoorbeeld dossiers
Openbaar Ministerie, Rijksrecherche en FIOD) en het toepassen van dwangmiddelen ter verkrijging van bewijsmiddelen. Dergelijke dwangmiddelen
konden en zijn wel door de Rijksrecherche ingezet. Deze dienst heeft onder
leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek tegen
voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers ingesteld. In dit verband is van
belang dat op 18 oktober 2012 een zogeheten regiezitting in de rechtbank
Haarlem heeft plaatsgevonden. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers wordt
ervan verdacht zich – in vereniging met anderen – tijdens zijn periode als gedeputeerde schuldig te hebben gemaakt aan de volgende delicten: omkoping,
valsheid in geschrifte en witwassen.
Sobere en zakelijke rapportage Commissie
Wat de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek ook moge zijn, de Commissie kan, zal, wil en mag de belangen waar het Openbaar Ministerie op dit
moment voor staat en opkomt niet doorkruisen. Evenmin wil de Commissie
de belangen van de verdachte(n) schaden. Om die reden zal terughoudend
worden gerapporteerd over de inhoud van de casuïstiek waarbij Hooijmaijers
en anderen zijn betrokken. Geen uitgebreide bespreking daarvan, gelardeerd
met details. Wel een sobere en zakelijke bespreking op hoofdlijnen van de
thematiek of het bestuurlijk handelen dat in die casuïstiek wordt waargenomen. Bijvoorbeeld als het gaat om de omgang van het bestuur met en de
afstand daarvan tot de private sector of om onderwerpen als deelnemingen,
garantstellingen en financieringen.
De Commissie stelt de bestuurlijke invalshoek in deze rapportage voorop en
niet de juridische onderbouwing van (vermeende) onregelmatigheden met
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het oog op een eventuele sanctionering. Het gaat de Commissie dus niet om
een strafrechtelijke bewijsvoering tegen overtreders. Dat is immers de taak
van het Openbaar Ministerie.
Geen interview met Hooijmaijers
Die sobere en zakelijke bespreking wordt door de Commissie ook verkozen omdat toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers – helaas – niet door de
Commissie is gehoord. Er stond weliswaar een interviewafspraak met hem
gepland op 31 augustus 2012, maar hij heeft deze kort tevoren afgezegd.
Daarbij heeft hij twee hoofdredenen opgegeven die de Commissie zorgvuldigheidshalve volledig citeert23:
• ‘Ik krijg sterk de indruk dat barbertje moet hangen op welke wijze dan ook
nu ik geen enkele mogelijkheid krijg mij voor te bereiden op een gesprek
met u omdat ik de aan mij te stellen vragen niet te horen krijg en geen inzicht krijg in de door mij en de ambtelijke staf voorbereidde dossiers die
tijdens mijn aantreden zijn opgebouwd of zelfs maar mijn agenda te zien
terwijl uw commissie daar maanden mee bezig is geweest. Niemand kan
toch verwachten dat ik na al die tijd iedere zaak nog steeds in detail in het
geheugen heb.’
• ‘Bovendien heb ik van mijn advocaat begrepen dat sommige van deze onderwerpen ook spelen in het justitiële onderzoek en dat zelfs sommige betrokken ambtenaren verklaringen hebben moeten afleggen. Het gaat hierbij
om dezelfde personen die betrokken zijn geweest bij de samenstelling van
uw dossiers.’
De Commissie heeft vooraf schriftelijk zo goed mogelijk aangegeven over
welke onderwerpen zij met voormalig gedeputeerde Hooijmaijers van gedachten zou willen wisselen.24 In de kern betrof dat zijn ervaring en beleving
aangaande de verschillende aspecten van de bestuurscultuur gedurende de
periode dat hij gedeputeerde was. Die aspecten zijn nadrukkelijk in een brief
aan hem genoemd. Het vooraf opstellen van een exacte vragenlijst en limitatieve opsomming van aspecten is noch mogelijk, noch noodzakelijk. Het
ontbreken daarvan heeft in geen enkel gesprek van de Commissie enige belemmering veroorzaakt. Bovendien heeft de Commissie vooraf aangegeven
dat Hooijmaijers concrete documenten voorgelegd zou krijgen, indien daarover vragen zouden worden gesteld.

23
24

E-mail van de heer Hooijmaijers aan de Commissie, 29 augustus 2012 08 29 uur
Brief van de Commissie aan de heer Hooijmaijers, 24 augustus 2012
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1.3 Instelling, samenstelling, opdracht en vraagstelling
Commissie
Instelling en samenstelling Commissie
Naar aanleiding van het bekend worden van het bestaan van de side letter in
de kwestie Distriport, stelde de commissaris van de Koningin in de vergadering (11 juli 2011) van Provinciale Staten:
‘Toen ik zelf beter tot mij door liet dringen op basis van een aantal feiten,
wat er nou allemaal precies gebeurd was, toen heb ik in deze casus de
conclusie getrokken dat er soms sprake geweest is van besluitvorming met
te rafelige randen. Die je niet als echt zorgvuldig kunt kwalificeren, om
maar eens even een understatement te gebruiken, en dat er ook sprake is
geweest van gedeputeerden in die periode, die te los aan de teugel liepen.
En dat dat een bestuursstijl en een bestuurscultuur is, die eigenlijk niet
toelaatbaar is.’25
Het college van Gedeputeerde Staten gaf vervolgens op 1 november 2011
een onafhankelijke Onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip de opdracht tot nader onderzoek.26 De Commissie, die op 25 november 2011 van
start ging, bestond uit de volgende personen:
• prof. dr. J.H.J. van den Heuvel (voorzitter, emeritus hoogleraar Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam);
• prof. dr. mr. M. Pheijffer RA (lid, hoogleraar Accountancy Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden);
• prof. dr. J. de Vries (lid, hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Leiden en
decaan Campus Den Haag).
De Commissie is bij de uitvoering van haar werkzaamheden ondersteund
door een team van onderzoekers, bestaande uit medewerkers van de provincie Noord-Holland en enkele externe onderzoekers.27 Bij het inschakelen van
externe onderzoekers heeft de Commissie gekozen voor medewerkers van
overheidsinstellingen. Binnen deze organisaties zijn voldoende kennis en
expertise aanwezig om haar werkzaamheden te ondersteunen. Het team bestond uit de volgende personen:

25
26

27

Notulen vergadering Provinciale Staten, 11 juli 2011
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 november 2011 nr 2011-59910, tot instelling van de
onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip, Provinciaal Blad, 17 november 2011
Met motie 9-4 / 26-09-2011 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het college van Gedeputeerde Staten
verzocht de medewerkers van de Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (integriteitsonderzoeken) de Commissie te
laten ondersteunen en de Commissie de mogelijkheid te bieden externe onderzoekers in te schakelen
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• dhr. K. Vervaart (secretaris, beleidsadviseur Wet Bibob provincie NoordHolland);
• mw. drs. J.H. Antonius-Donk (onderzoeker, auditor Algemene Rekenkamer);
• mw. M. Franken van Bloemendaal MSc. (onderzoeker, criminaliteitsanalist
Provinciaal Milieuteam provincie Noord-Holland);
• dhr. mr. L. de Haan AA (onderzoeker, medewerker Bureau Financieel Toezicht);
• dhr. ir. W.A.S. Kepinski (onderzoeker, senior projectleider provincie NoordHolland);
• dhr. D.G.A. Olyerhoek MSc. (onderzoeker, beleidsmedewerker Wet Bibob
provincie Noord-Holland);
• mw. B.L. Postma (onderzoeker, administratief onderzoeker Wet Bibob provincie Noord-Holland);
• dhr. drs. D.U.C. Tjiam (onderzoeker, auditor Randstedelijke Rekenkamer);
• dhr. J.J. Rinzema MSc. (onderzoeker, beleidsmedewerker Wet Bibob provincie Noord-Holland)
• dhr. mr. drs. J. van Wieringen (onderzoeker, auditor Algemene Rekenkamer);
• mw. mr. G. Yilmaz (onderzoeker, beleidsmedewerker Wet Bibob provincie
Noord-Holland);
• mw. P.S.A. Edeling (secretarieel ondersteuner, via uitzendbureau);
• mw. S. van der Broek (secretarieel ondersteuner, administratief onderzoeker
Wet Bibob provincie Noord-Holland).
De Commissie hecht eraan op te merken dat alle werkzaamheden door genoemden
in opdracht van de Commissie zijn uitgevoerd, zonder last of ruggespraak met of
enige vorm van aansturing vanuit de provincie Noord-Holland of van anderen.
De commissie heeft gedurende haar onderzoek een aantal voortgangsgesprekken gevoerd met de commissaris van de Koningin en de algemeen directeur.
In de voortgangsgesprekken kwamen uitsluitend processuele onderwerpen aan
de orde. Over inhoudelijke zaken is niet gesproken. De commissaris van de
Koningin noch een andere bestuurder of ambtenaar van de provincie NoordHolland heeft voortijdig inzage in het (concept van dit) rapport gekregen.
Opdracht en vraagstelling
Uit de aankondiging van het onderzoek in het kader van de voorgenomen
Operatie Schoon Schip tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 11
juli 2011 en het debat in Provinciale Staten op 26 september 2011 over de
invulling ervan, werd duidelijk dat het onderzoek zich primair moest richten
op de bestuurscultuur van de provincie. Concreet betekende dit, dat bij de
te onderzoeken onderwerpen één of meer provinciebestuurders betrokken
moesten zijn geweest. Het college van Gedeputeerde Staten formuleerde
vervolgens de volgende onderzoeksopdracht:28
28

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 november 2011 nr 2011-59910, tot instelling van de
onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip, Provinciaal Blad, 17 november 2011
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‘Onderzoek of er bij onderwerpen en activiteiten waar bestuurders bij
betrokken zijn (geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden, nu onterecht zaken onbekend of onvoldoende bekend zijn aan GS en PS, die
wel bekend hadden moeten zijn.’
Bij de centrale onderzoeksopdracht gaf het college van Gedeputeerde Staten
de Commissie vijf deelvragen mee, te weten:
1. Bij welke onderwerpen en activiteiten zijn bestuurders betrokken (geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden?
2. In welke gevallen en op welke wijze zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, al dan niet vertrouwelijk, geïnformeerd over relevante
onderwerpen en activiteiten (die bijvoorbeeld verplichtingen voor de provincie Noord-Holland met zich meebrengen of hebben gebracht en/of uit
een oogpunt van collegiale of politieke controle hadden moeten worden
gemeld)?
3. Wanneer, waarom en ten aanzien van welke zaken is deze informatieverstrekking achterwege gebleven?
4. Wanneer is een gedeputeerde (al dan niet wettelijk) verplicht het college te
informeren of mee te nemen in de besluitvorming?
5. Op welke wijze kan het bestuur (of bestuurders) en de organisatie in de
toekomst zorg dragen voor het correct informeren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten?

1.4 Operationalisering onderzoeksopdracht en begrippen
Operationalisering onderzoeksopdracht
De Commissie heeft zich in eerste instantie op feitenonderzoek op basis van
ontvangen meldingen gericht en wel vanuit de volgende begrenzing:
a. onderwerpen en activiteiten waarbij bestuurders van de provincie betrokken waren,
b. tijdens de laatste twee collegeperioden, dat wil zeggen van 13 mei 2003
tot 18 april 2011,
c. zaken die op dat moment niet of onvoldoende bekend waren, die uit een
oogpunt van integriteit en democratische controle wel bekend hadden
moeten zijn.
Door de Commissie is een tweetal begrippen centraal gezet: bestuurscultuur
en onregelmatigheden. Deze begrippen worden als volgt geoperationaliseerd.
Bestuurscultuur
Met bestuurders doelen wij op personen die leiding geven aan en de verantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten waarmee politiek vastgesteld
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beleid wordt voorbereid en uitgevoerd. In dit onderzoek gaan wij in op de
rol van de volgende bestuurders: de gedeputeerden en de commissaris van de
Koningin (gezamenlijk het college van Gedeputeerde Staten) van de provincie Noord-Holland.
Bestuurscultuur betreft de opvattingen over waarden en normen binnen de
organisatie die richtinggevend zijn voor het handelen van bestuurders: in
besluit- en beleidsvormingsprocessen en bij de informatievoorziening aan de
controlerende organen. Het gaat daarbij ook om de vorm, stijl en inhoud van
handelen.
Een belangrijk onderdeel van de bestuurscultuur wordt gevormd door de
omgangsvormen. Op individueel niveau bezien zeggen deze iets over de bestuursstijl van een bestuurder. Het betreft omgangsvormen van bestuurders:
• onderling (collegiaal of hiërarchisch bestuur?);
• met leden van Provinciale Staten (dualistisch of monistisch?);
• met het ambtelijk apparaat van de provincie (ondergeschikt of
professioneel?);
• met medebesturen in de provincie zoals gemeenten (top down of
bottom up?);
• met relaties met andere niet-publiekrechtelijke actoren in de omgeving
van de provincie, zoals organisaties van het maatschappelijk middenveld
en private organisaties. Hierbij gaat het om publiek-private samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld in de vorm van financieringen, deelnemingen
en publiek-private samenwerkingsconstructies (PPS).
In de hoofdstukken 2 en 5 zal nader op het onderwerp bestuurscultuur worden ingegaan.
Onregelmatigheden
De Commissie verstaat – conform haar plan van aanpak van 12 januari 2012
– onder onregelmatigheden onder meer strafrechtelijke normschendingen, zoals oplichting, corruptie, valsheid in geschrifte en fraude. In bijlage A bij het
plan van aanpak worden verder zaken genoemd als: diefstal en verduistering,
dubieuze giften en beloften, onverenigbare (neven)functies en (neven)activiteiten, misbruik en manipulatie van informatie, verspilling en wanprestatie,
intimidatie en angstcultuur en misbruik van bevoegdheden en mandatering.
Daarnaast verstaat de Commissie onder onregelmatigheden ook laakbaar en
onrechtmatig gedrag dat als zodanig niet strafwaardig is, maar dat wel onwenselijk of onaanvaardbaar wordt geacht.29 Daaronder rekent de Commissie
ook zaken als belangenverstrengeling en nepotisme. Al deze gedragingen
doen afbreuk aan de rechtmatigheid, legitimiteit, transparantie en integriteit
van het openbaar bestuur, in dit geval het provinciebestuur.
29

Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 244, nr 9, p 8-9
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1.5 Onderzoeksaanpak: van meldingen naar thema’s
De Commissie heeft kort na aanvang van haar werkzaamheden een oproep
geplaatst tot het doen van meldingen over mogelijke integriteitsschendingen
en andere onregelmatigheden. Er zijn 122 meldingen ontvangen. Anoniem
en op naam. Vanuit het ambtelijk apparaat en van burgers, bedrijven, belangengroepen, politici, bestuurders en door enkele anderen.
Niet alle meldingen bleken naar hun aard onderzoekswaardig te zijn. Daarom
heeft een selectie plaatsgevonden, waarbij met name is gelet op de aspecten:
valideerbaarheid, complexiteit, omvang en voor wat betreft de onderhavige
rapportage ook op de variëteit aan onderwerpen.
Overigens is een groot aantal meldingen afkomstig uit de ambtelijke organisatie. Zij lagen als het ware op ‘de commissie te wachten’. De aanleiding
daartoe was de inval van de Rijksrecherche op 31 maart 2010, bijgestaan
door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, in de woning van oud-gedeputeerde Hooijmaijers. In afwachting van het verdere onderzoek wilde de directie van de provincie Noord-Holland toentertijd weten of provincieambtenaren (onbedoeld of ongewild) bij enige vorm van (ambtelijke) corruptie of
omkoping bij projecten van de heer Hooijmaijers betrokken waren. Vandaar
dat ambtenaren van de provincie werden uitgenodigd de eventueel bij hen
aanwezige informatie over onoorbare praktijken van de heer Hooijmaijers of
anderen te melden. Deze meldingen zijn aan de Commissie ter beschikking
gesteld.
Er zijn diverse redenen waarom de Commissie meldingen na een eerste beoordeling en selectie niet nader in onderzoek heeft genomen. Het gaat met
name om de volgende redenen:
• de melding is onduidelijk, niet concreet genoeg of geeft anderszins geen
of onvoldoende aanknopingspunten tot nader onderzoek;
• de melding is te zeer gebaseerd op gevoelens, percepties, speculaties of
mogelijke rancune en kan door de melder of aan de hand van nader onderzoek door de Commissie niet afdoende met feiten worden gestaafd;
• de melding heeft geen betrekking op het handelen van een bestuurder,
maar betreft het handelen van een ambtenaar van de provincie of bijvoorbeeld het handelen van een overheidsdienst, bestuurder of ambtenaar die
niet tot de provincie Noord-Holland behoort. Mitsdien valt de melding
niet binnen de taakopdracht van de Commissie en is deze terzijde gelegd.
Een enkele maal is de melder gewezen op de mogelijkheid diens melding
voor te leggen aan andere instanties zoals gemeenten, de ombudsman of
Meld Misdaad Anoniem;
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• de melding heeft betrekking op het behartigen van een individueel belang
of dat van een belangengroepering. Het oordeel over een eventuele schending van dergelijke belangen heeft al snel het karakter van het geven van
een oordeel over een beleidsbeslissing (van bestuurders of ambtenaren).
Een dergelijk oordeel past eveneens niet binnen de taakopdracht van de
Commissie en bovendien staan er juridische procedures open, teneinde
van daartoe wel bevoegde instanties een oordeel te krijgen. In een aantal
gevallen zijn of worden dergelijke procedures reeds door betrokkenen gevolgd;
• de melding valt naar haar aard niet onder de door de Commissie gehanteerde definitie van onregelmatigheid en daarmee ook niet onder haar
taakopdracht;
• de melding heeft betrekking op een feitencomplex dat door anderen al
nadrukkelijk en uitvoerig is onderzocht en waarbij de melding of de verschenen onderzoeksrapporten niet noodzaakt of noodzaken tot een nieuw
diepgaand onderzoek, bijvoorbeeld: Landsbanki (onderzoek Provinciale
Onderzoekscommissie), declaratie- en bonnetjesaffaire, Wieringerrandmeer (onderzoek Randstedelijke Rekenkamer en onderzoek Independent
Risk Solutions, hierna IRS) en Bloemendalerpolder (IRS).
Van de in totaal 122 meldingen vallen er – na de selectie aan de hand van
de genoemde criteria: valideerbaarheid, complexiteit en omvang – 76 binnen de onderzoeksopdracht van de Commissie. Deze meldingen zijn in haar
onderzoek betrokken, enkele in samenhang met elkaar of in een overkoepeld
thema, andere afzonderlijk. Een deel van de 76 meldingen (25) is afkomstig
uit het ambtelijk apparaat.
Het relatief grote aantal meldingen vanuit het ambtelijk apparaat vormt naar
de mening van de Commissie een belangrijke indicatie voor het feit dat medewerkers van de provincie Noord-Holland ook zelf graag ‘schoon schip’
willen maken, hetgeen ook de houding is die de Commissie tijdens het onderzoek heeft ervaren.
Voorts merkt de Commissie op dat relatief weinig meldingen betrekking hebben op de eerste collegeperiode waarop de onderzoeksopdracht betrekking
heeft. De Commissie heeft op basis van haar onderzoek ook geen bijzondere
aanleiding aangetroffen om zwaar in te zetten op diepgaand onderzoek naar
deze collegeperiode. De focus van dit rapport is dan ook vooral gericht op de
tweede binnen de onderzoeksopdracht vallende collegeperiode (2007-2011).
De meldingen zijn als volgt over de collegeperioden te verdelen (sommige
meldingen hebben op meerdere periodes betrekking, maar zijn slechts eenmaal ingedeeld en wel in de meest passende periode):
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Periode

Aantal

Voor aanvang onderzoeksperiode

13

College 2003-2007

27

College 2007-2011

63

Na aanvang onderzoeksperiode

3

Niet aan specifieke periode te koppelen

16

Voorts wordt opgemerkt dat er 72 meldingen direct betrekking hebben op
(voormalige) leden van het college van Gedeputeerde Staten. In totaal 60
daarvan hebben betrekking op voormalig gedeputeerde Hooijmaijers.
Omdat de Provinciewet een te algemeen beoordelingskader schetst, heeft
de Commissie de bestuurscultuur beoordeeld aan de hand van de eerder
vermelde criteria van good governance en de gedragscode van de provincie
Noord-Holland. Voor wat betreft voormalig gedeputeerde Hooijmaijers geldt
bovendien, dat de Commissie ingaat op zijn daarvan op diverse momenten
afwijkende bestuursstijl. De onderverdeling van de ontvangen meldingen
vormt een illustratie van het feit dat voor wat betreft het beoordelen van
onregelmatigheden, dit beter kan in het perspectief van de bestuursstijl van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers dan vanuit het perspectief van de bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland.
Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie, documentenonderzoek en
interviews met personen die inzicht konden geven in de bestuurscultuur en
de meldingen over (vermeende) onregelmatigheden.
In het totaal is er met 103 personen gesproken. Om een zo volledig en objectief mogelijk beeld te vormen van de bestuurscultuur, heeft de Commissie gesprekken gevoerd met de oud-bestuurders (totaal 16 personen) van de
provincie Noord-Holland uit de periode 2003 – 2011 (behalve de heer Hooijmaijers, zie paragraaf 1.2), alsmede met de toenmalige provinciesecretaris.
De bestuurders werken niet volledig gescheiden van het ambtelijk apparaat
en de politieke context. Om die reden is ook gesproken met de directie van
de provincie Noord-Holland (totaal 5 personen). En met de fractievoorzitters
van een coalitie- en een oppositiepartij uit de periode 2003 – 2007 en een coalitie- en een oppositiepartij uit de periode 2007 – 2011 (totaal 4 personen).
Ter completering van het beeld uit de interviews met bestuurders, zijn voorts
de verslagen van Statenvergaderingen en (geheime) notulen van het college
van Gedeputeerde Staten doorgenomen.
Daarnaast hebben de commissieleden in 37 gesprekken met 49 provinciemedewerkers, melders en externen gesproken. De secretaris heeft in 7 gesprekken met 9 melders gesproken en het onderzoeksteam heeft met 20 (oud-)
medewerkers en externen gesproken. Sommige provinciemedewerkers zijn
door de onderzoekers meerdere malen gesproken.
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Het volgende overzicht geeft inzicht in het aantal en soort afgenomen interviews.30
personen gesprekken
Commissie

74

62

-

16
5
4
29
13
7

16
5
4
19
13
5

Secretaris

9

7

-

Melders

9

7

Onderzoeksteam

20

n.b.

-

19
1

n.b.
1

Oud-bestuurders en voormalig algemeen directeur
Directieleden
Statenleden
Melders
Medewerkers
Externe relaties

(Oud-)medewerkers
Externe relaties

TOTAAL
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Het onderzoek van de Commissie is zoals gezegd bestuurlijk van aard en is
niet gericht op het strafrechtelijk of anderszins juridisch duiden van het onderzochte met als uiteindelijk doel te (kunnen) sanctioneren. Daarom heeft
de Commissie ervoor gekozen de onderzochte meldingen niet per stuk te
bespreken, maar daarover te rapporteren aan de hand van een aantal overkoepelende thema’s die in hoofdstuk 3 worden behandeld. Deze thema’s
kwamen naar boven door het onderzoek naar de meldingen en geven inzicht
in de bestuurscultuur. Dit zijn:
• geheimhouding;
• mandatering;
• in- en externe controle;
• ruimtelijke ordening;
• financieringen;
• deelnemingen.

30

Voor een lijst met geïnterviewde personen wordt verwezen naar bijlage I
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Enkele meldingen over (vermeende) onregelmatigheden die naar de mening van de Commissie wel separaat dienen te worden besproken, komen in
hoofdstuk 4 aan de orde. Het betreft gebeurtenissen die nadrukkelijk in de
provinciale politiek of in de media zijn besproken of die waaraan de Commissie enige nadere duiding wil geven.31 Dit betreft ook een specifiek – niet
in hoofdstuk 3 besproken – thema, namelijk (de schijn van) belangenverstrengeling.

1.6 Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het onderwerp bestuurscultuur. Vervolgens
komt in hoofdstuk 3 een aantal door de Commissie geselecteerde overkoepelende thema’s aan de orde. Hoofdstuk 4 handelt over (vermeende) onregelmatigheden en het thema (de schijn van) belangenverstrengeling. Hoofdstuk
5 bevat een antwoord op de onderzoeksopdracht en de vraagstelling, alsmede
conclusies, aanbevelingen en een slotbeschouwing.

31

Zie in dit verband hetgeen de Commissie in haar plan van aanpak van 12 januari heeft opgemerkt (p 4) over de
toepassing van het ‘trechtermodel’ en de selectie van onderwerpen aan de hand van een kwetsbaarheidsanalyse,
meldingen en de debatten in Statenvergaderingen
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2 Bestuurscultuur provincie Noord-Holland
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderwerp bestuurscultuur. Eerst in
algemene zin (paragraaf 1). Vervolgens wordt de context van het provinciaal
bestuur in Noord-Holland kort weergegeven (paragraaf 2). In de daaropvolgende paragrafen (3 tot en met 6) komen de relevante collegeperioden aan de
orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten (paragraaf 7) met twee onderwerpen
die de Commissie specifiek wil belichten, te weten: invoering dualisme en
(de reorganisatie van) het ambtelijk apparaat.

2.1 Bestuurscultuur (algemeen)
Bestuurscultuur: macht en gezag
In het eerste hoofdstuk (paragraaf 1.4) is een beschrijving gegeven van wat
de Commissie onder bestuurscultuur verstaat: de bestuurscultuur betreft de
opvattingen, waarden en normen van bestuurders die vorm, stijl en inhoud
van het handelen bepalen. Een belangrijk onderdeel van de bestuurscultuur
wordt gevormd door de omgangsvormen. Dit zijn de omgangsvormen van
bestuurders onderling, maar ook van hen met leden van Provinciale Staten,
het ambtelijk apparaat en medebesturen in de provincie zoals gemeenten. Tot
slot gaat het om de omgangsvormen met niet-publiekrechtelijke actoren in de
omgeving van de provincie, zoals organisaties van het maatschappelijk middenveld en private organisaties. Het algemene kader voor het inhoud geven
aan provinciebestuur wordt in de Provinciewet beschreven.
Het inhoud geven aan omgangsvormen kan op basis van macht en gezag.
Macht en machtsmiddelen zijn nodig om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Macht alleen is echter een bot instrument en is in een democratische
rechtsstaat slechts beperkt bruikbaar en effectief. De ware bestuurder beschikt over daadwerkelijk, legitiem gezag. Indien dat ontbreekt ontstaat het
risico van machtsmisbruik. Teneinde dat te voorkomen zijn er wetten, regels
en procedures – samen te vatten als criteria voor good governance – ingesteld om het bestuurlijk gedrag te reguleren. De praktijk leert dat bestuurders
niet altijd aan die criteria (wensen te) voldoen. Dat zij deviant gedrag vertonen. Alvorens daar op door te gaan, eerst een nadere duiding van de criteria
van good governance.
Good governance
Eerder, in haar plan van aanpak32, heeft de Commissie aangegeven de resultaten van haar onderzoek te toetsen aan de eisen die in een democratische
rechtsstaat aan goed overheidsbestuur (good governance) worden gesteld.

32

Plan van Aanpak, 12 januari 2012
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De Commissie baseert zich daarbij onder meer op de behoorlijkheidscriteria
voor overheidshandelen van de Nationale ombudsman (2008)33 en de beginselen uit de Nederlandse Code voor goed openbaar bestuur van de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009).34
Teneinde een heldere toetsing van haar bevindingen te bevorderen, is het
aantal criteria dat voor good governance geldt, verdicht tot de voor haar onderzoeksdoel belangrijkste vier categorieën waaraan bestuursbesluiten in de
democratische rechtsstaat moeten voldoen:
a. legaliteit: de rechtmatigheid van het bestuurshandelen, dat wil zeggen dat
al het overheidshandelen moet steunen op en in overeenstemming moet
zijn met een (grond)wettelijke regel of (provinciale) verordening; bovendien moet het beleid zijn voorbereid en uitgevoerd volgens voorgeschreven processen en moeten besluiten volgens geldende procedures en op
grond van toegekende bevoegdheden zijn genomen;
b. legitimiteit: transparantie van procedures en beslissingen, heldere toedeling van verantwoordelijkheden en een overtuigende onderbouwing van
beslissingen;
c. algemene beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel,
motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, fair
play-beginsel en het vertrouwensbeginsel;
d. integriteit: de onkreukbaarheid van het bestuurshandelen, in het bijzonder
getoetst aan de Gedragscode van de provincie Noord-Holland uit 2008.
De belangrijkste toetsingscriteria in de sub d. genoemde gedragscode van de
provincie Noord-Holland zijn:
• onafhankelijke oordeelsvorming;
• transparante scheiding van publiek en privaat: persoonlijk bezit (grond,
vastgoed, financiële belangen), belang in ondernemingen en organisaties
waarmee de provincie zakelijke betrekkingen onderhoudt;
• geen nepotisme, familie- of vriendschapsbetrekkingen met aanbieders van
diensten of zaken aan de provincie;
• openbaarheid van nevenfuncties, geen nevenfuncties die een risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie;
• vermijden van de schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling;
• zorgvuldig omgaan met informatie;
• niet ten eigen bate gebruik maken van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie;
• geen geschenken, diensten of faciliteiten aanvaarden die de onafhankelijkheid van de bestuurders kunnen schaden;
• geen privéwerkzaamheden of het aannemen van kortingen op privégoederen van relaties van de provincie;
33
34

Nationale ombudsman, Burgerschap verzilverd, verslag over 2007, Den Haag, 2008
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur, 19 juni 2009, Den Haag
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• melding in plenaire collegevergadering van uitnodigingen, excursies,
werkbezoeken, evenementen en reizen;
• transparant declareren.
Checks & balances
Bestuurders kunnen schone handen willen hebben en houden, maar er zijn om
bestuurlijke resultaten te boeken soms redenen voor hen om in de praktijk toch
af te wijken van de strikte regels en procedures, van de criteria van good governance. Interessant daarbij is hoe bestuurders hun feitelijk gedrag tijdens of
na hun handelen legitimeren. Kijkt de bestuurder alleen naar het realiseren van
zijn of haar eigen opvattingen, normen en waarden zonder naar de gevolgen
te kijken (Gesinnungsethik) of worden ook de uiteindelijke resultaten van het
bestuurlijk handelen beoordeeld (Verantwortungsethik)? Een goed politicus of
bestuurder dient beide legitimeringen in zich te verenigen.
Als bestuurders gezag verliezen, komt macht onherroepelijk om de hoek kijken
en kan dit leiden tot machtsmisbruik. Dit leidt tot slecht bestuur. De opvattingen
over procedures zijn daarom van belang bij het bewaken van het gedrag van
bestuurders. Zij moeten aan de ene kant gecontroleerd (kunnen) worden door de
buitenwereld, maar zij hebben aan de andere kant ook een taak zichzelf kritisch
te volgen. Leiderschap en voorbeeldgedrag zijn dan ook belangrijk voor het
creëren van een robuuste en veerkrachtige organisatie. Bestuurders dienen tegenspraak te organiseren om een gesloten, dwingende, kritiekloze of slaafs volgende
groepscultuur te doorbreken. Een gesloten bestuurscultuur bijvoorbeeld, kan
leiden tot een bias (het mobiliseren van vooroordelen) waardoor sommige maatschappelijke kwesties wel op de politieke agenda komen, maar andere niet. Om
een gesloten bestuurscultuur te voorkomen, hebben bestuurders te maken met
checks & balances, dienen zij gecorrigeerd te worden door collega-bestuurders
(leden van het college van Gedeputeerde Staten), Statenleden, ambtenaren, rechters, burgers en media.
Bij ernstige vormen van afwijkend bestuurlijk gedrag ligt de nadruk op strafrechtelijk onderzoek. Per definitie gaat het dan om de handel en wandel van
een individu. De recherche of het justitieel onderzoek richt zich dan op een
rotte appel. Het is echter minstens zo interessant om de vraag te stellen of er
meer rotte appels zijn geweest en hoe het met de mand gesteld is waarin de
appels liggen. De mand als metafoor van de organisatie maakt duidelijk dat die
ook uit elkaar kan vallen. Onderzoekers zullen een open oog moeten hebben
voor andere rotte appels en de staat van de mand (de organisatie) moeten analyseren. Is er sprake van een robuuste organisatie of van een zwakke organisatie?
Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat organisaties verstrengeld zijn
met allerlei andere organisaties in de omgeving daarvan. Deze relaties kunnen
een deel van het afwijkend gedrag van bestuurders verklaren. Door niet alleen
naar de bestuurders te kijken maar ook naar de organisatie kunnen er uiteindelijk lessen worden getrokken teneinde de organisatie robuust(er) te maken.
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Kortom: waarom werken de checks & balances in sommige perioden niet?
Waarom zijn Statenleden in een bepaalde periode minder alert? Waarom
wordt er niet naar een minderheid geluisterd? Hoe kan het dat mechanismen
om afwijkend bestuurlijk gedrag te corrigeren, die er in overvloed zijn, niet
werken of niet worden geïmplementeerd? De antwoorden op dit type vragen
kunnen voor de provincie Noord-Holland in het kader van dit onderzoek
slechts worden begrepen door een analyse en karakterisering35 te maken van
de volgende collegeperioden:36
•
•
•
•

periode voor 2003: vechten (paragraaf 2.3);
periode 2003-2007: samenwerken (paragraaf 2.4);
periode 2007-2009: domineren (paragraaf 2.5);
periode 2009-2011: herstellen (paragraaf 2.6).

Alvorens naar de analyse en karakterisering van de collegeperioden over
te gaan, volgt eerst een korte inleidende schets over de politieke context
waarbinnen de bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland kan worden
beoordeeld.

2.2 Context
De provincie Noord-Holland is een publieke organisatie met een politieke
component: iedere periode van vier jaar vinden er Statenverkiezingen plaats.
De kiesgerechtigde bevolking kiest dan de Statenleden. Bij Statenverkiezingen is er dikwijls sprake van een relatie tussen de provinciale verkiezingen
en de landelijke verkiezingen. Landelijke ontwikkelingen hebben dikwijls
invloed op de provinciale politiek, terwijl omgekeerd provinciale verkiezingsuitslagen zo nu en dan een graadmeter zijn voor de landelijke politiek.
De verkiezingen van de provincie zijn mede van belang omdat via de provinciale verkiezingen de samenstelling van de Eerste Kamer wordt bepaald.
Na de verkiezingen vinden er onderhandelingen tussen de politieke partijen
plaats en is er sprake van een informatie- en formatiefase. Na het afronden
van de formatie wordt het dagelijks bestuur van de provincie – het college
van Gedeputeerde Staten – door de Provinciale Staten benoemd.

35

36

De Commissie merkt nadrukkelijk op dat et gaat om een ‘karakterisering’ en niet om een ‘karikatuur’ Uiteraard kan
een enkel woord geen recht doen aan al hetgeen er in de te onderscheiden perioden heeft gespeeld Maar dat enkele
woord kan wel – en dat heeft de Commissie dan ook beoogd – direct de kern daarvan weergeven
Voor het onderzoek van de Commissie zijn uiteindelijk met name de tweede en de derde te onderscheiden perioden
van belang
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Het college van Gedeputeerde Staten bestaat in de provincie Noord-Holland
uit 6 (soms 7) gedeputeerden en een commissaris van de Koningin. De commissaris is voorzitter van het college, hij is niet rechtstreeks gekozen maar
wordt door de Kroon benoemd. De laatste jaren neemt de invloed van de
vertrouwenscommissie bij de keuze van de commissaris toe. Het college van
Gedeputeerde Staten voert het bij de formatieonderhandelingen tot stand gekomen collegeprogramma uit. Bij de beleidsvoorbereiding en de -uitvoering
maakt het college gebruik van de ambtelijke dienst. Het college van Gedeputeerde Staten wordt gecontroleerd door Provinciale Staten die maandelijks in
een vergadering in het provinciehuis bij elkaar komen. De Statenvergadering
kent een presidium en een seniorenconvent,37 dat bestaat uit de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen, de voorzitter en vice-voorzitter
van Provinciale Staten.
In het onderzoek van de Commissie staan twee collegeperioden centraal:
1. het college 2003 – 2007;
2. het college 2007 – 2011.
Het eerste college zit de reguliere periode uit, terwijl het tweede college in
2008 door de internationale financiële crisis in de problemen komt. Tijdens
deze crisis blijkt dat de provincie Noord-Holland publiek geld, een bedrag
van 78 miljoen euro,38 heeft weggezet bij een IJslandse bank (Landsbanki)
die failliet gaat, waardoor het er lange tijd naar uitziet dat de provincie dit
bedrag kwijtraakt. Uiteindelijk is het bedrag, na lange onderhandelingen teruggestort, maar het leidde destijds tot een politieke crisis in Noord-Holland.
Het college trad niet af, maar de collegeleden stelden hun portefeuilles ter
beschikking. Na een onderbreking ging het college in veranderende samenstelling verder.
Teneinde deze twee collegeperioden goed te kunnen doorgronden, starten wij
onze analyse met de Provinciale Statenverkiezingen van 1999 en het college
van Gedeputeerde Staten in de periode 1999-2003.

2.3 Periode voor 2003: vechten
Verkiezingsuitslag Provinciale Staten Noord-Holland
De verkiezingsuitslag van 4 maart 1999 van Provinciale Staten Noord-Holland kan als volgt in een tabel worden samengevat:

37
38

Met Statenvoordracht 47 van 9 mei 2011 zijn het seniorenconvent en het presidium ineen geschoven
Naast het bedrag dat bij Landsbanki heeft uitgestaan, ging het om een aanvullend bedrag van 20 miljoen euro bij
een Duitse dochter van Lehman Brothers: Bankhaus Lehman Dit aspect zal verder niet meer in dit rapport worden
genoemd als Landsbanki wordt vermeld
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Partij
VVD
PvdA
CDA
GroenLinks
D66
SP
AOV/Unie 55+
SGP/GPV/RPF
De Groenen/NH Anders
Nederland Mobiel
CD

Zetels
24
16
14
12
5
2
2
2
1
1
0

Nationale en internationale context
De provinciale verkiezingen van 1999 stonden in het teken van de landelijke
verkiezingen. Het was een testcase voor het tweede paarse kabinet onder
leiding van premier Kok. Hoewel de kritiek op het kabinetsbeleid in de loop
der tijd toenam, was er in de Nederlandse politiek in de eerste helft van deze
collegeperiode nog sprake van een relatieve rust. Nederland maakte economisch gezien voorspoedige tijden mee.
Echter, tijdens deze collegeperiode, in september 2001, vinden de terroristische aanslagen van Al Qaida in de Verenigde Staten plaats. Dat lijkt ver
weg van de provinciale politiek, maar de dramatische gebeurtenissen hebben
wereldwijd invloed op de politiek en de politieke cultuur. Nieuwe partijen
krijgen vleugels. Bekende spelregels, normen en waarden uit het verleden
zoals die van tolerantie, verdraagzaamheid, geheimhouding en depolitisering
komen onder druk te staan. Politisering, verbale scherpte en transparantie
zetten steeds meer de toon. Het tweede kabinet-Kok krijgt met groeiende
oppositie te maken. Lokale leefbaarheidspartijen worden sterker en de tekortkomingen van de overheid (overmatige bureaucratie, falen, inefficiëntie)
worden door wijlen Pim Fortuyn in de landelijke politiek aan de kaak gesteld.
Het college
Het college van Gedeputeerde Staten bestaat in de periode 1999-2003 uit de
volgende partijen: VVD (3 gedeputeerden), PvdA en CDA (ieder 2 gedeputeerden). In eerste instantie is de heer Van Kemenade, voormalig minister,
commissaris van de Koningin.
In 2002 neemt Van Kemenade afscheid. Na de val van het kabinet-Kok ligt
het volgens velen in de lijn der verwachting dat Van Kemenade zal worden
opgevolgd door een partijgenoot, namelijk mevrouw Netelenbos (PvdA), minister van Verkeer en Waterstaat in het tweede paarse kabinet en bovendien
inwoonster van de provincie Noord-Holland. Zij wordt echter niet benoemd.
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De ministerraad benoemt de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, de heer Borghouts.
Karakterisering
De bestuurscultuur van het college wordt in deze periode omschreven als een
cultuur van vechten met elkaar. De partijpolitieke dimensie heeft ook gevolgen voor de samenwerking in het college, waarbij de individuele bestuurders
elkaar weinig gunnen. De vechtcultuur ontstaat omdat er vele beleidsambities zijn en ook genoeg middelen, terwijl de uitvoering te wensen overlaat.
De bestuurscultuur is weinig harmonieus.
Deze bestuurscultuur schrijven diverse gesprekspartners van de Commissie
toe aan het hoogmoedige en betweterige gedrag van de PvdA die met twee
gedeputeerden in het college is vertegenwoordigd. Andere gesprekspartners
wijten het vooral aan een botsing van karakters van bepaalde gedeputeerden
(met name tussen mevrouw Wildekamp (PvdA) en Meijdam (VVD)). Voor
een ander deel wordt de vechtcultuur bevorderd doordat de ambtelijke dienst
sterk verkokerd werkt, waardoor de afstemming in het college en de coördinatie van het beleid niet optimaal zijn.

2.4 Periode 2003-2007: samenwerken
Verkiezingsuitslag Provinciale Staten Noord-Holland
De verkiezingsuitslag van 11 maart 2003 van Provinciale Staten van NoordHolland kan als volgt in een tabel worden samengevat:
Partij
PvdA
VVD
CDA
GroenLinks
D66
SP
LPF
CU/SGP
Overig

Zetels
24
20
17
8
5
5
2
1
1

Het college
De Provinciale Statenverkiezingen van 2003 leiden tot een verkiezingsoverwinning voor de PvdA. Onder aanvoering van mevrouw Barth wint die partij
acht zetels. Deze overwinning wordt door de PvdA echter niet verzilverd. De
hoogmoed vanuit de vorige periode nekt de partij. Voor het eerst sinds lange
tijd maakt de PvdA in Noord-Holland geen deel uit van het college. Dat heeft
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aan de ene kant te maken met het feit dat mevrouw Barth geen klare wijn
schenkt over de voorzetting van de bestaande coalitie en aan de andere kant
met een ragfijn politiek spel dat door de politiek leider van de VVD, de invloedrijke heer Meijdam, wordt gespeeld. Omdat de PvdA niet onmiddellijk
de besprekingen en onderhandelingen begint, neemt Meijdam het initiatief
tot gesprekken met de andere partijen.
Formateur Meijdam slaagt er in een coalitie te smeden tussen VVD en CDA (ieder 2 gedeputeerden) alsmede met GroenLinks en D66 (ieder 1 gedeputeerde).
Het college heeft met 50 zetels een ruime meerderheid. Voor GroenLinks is de
deelname aan het college historisch, omdat het de eerste keer is dat een GroenLinkser, de heer Moens, tot het college van Gedeputeerde Staten toetreedt.
Een belangrijke politieke ontwikkeling tijdens deze collegeperiode is dat Meijdam het college tussentijds verlaat om burgemeester van Zaanstad te worden.
Als gedeputeerde wordt hij opgevolgd door Ton Hooijmaijers, die politiek
bestuurlijke ervaring heeft opgedaan als wethouder in Amsterdam. Hooijmaijers is een ondernemer en draagt dat ook uit. Hij heeft niet alleen een politiek
en bestuurlijk netwerk, maar ook een netwerk in de private sector.
Karakterisering
In vergelijking met het voorgaande college is de sfeer tussen de gedeputeerden veel beter. De intentie van het college komt ook tot uiting in de titel
van het collegeprogramma, namelijk Bruggen bouwen. De titel is met name
bedoeld om aan te geven dat men van de vechtcultuur af wilde en meer met
elkaar wilde samenwerken. Het programma is vooral gericht op de uitvoering van het beleid. Daarom moet volgens dit college de ambtelijke organisatie worden gekanteld. Er dient minder aandacht te zijn voor de beleidsvoorbereiding (er zijn beleidsnota’s genoeg). De nadruk moet komen te liggen op
de effectieve uitvoering van het beleid.
Waar gaat de aandacht van de provincie Noord-Holland in deze periode beleidsmatig naar uit?39 Genoemd kunnen worden de woningnood, diverse grote infrastructurele projecten (wegen, openbaar vervoer, tweede zeesluis bij
IJmuiden, uitbreiding van Schiphol). Bovendien is er veel aandacht voor de
reorganisatie van de ambtelijke dienst en is een deel van de bestuurscultuur
bij wet veranderd, namelijk: de introductie van het dualisme.40 Dit betekent
dat Provinciale Staten aanzetten geven voor het lange termijnbeleid – het
kader – en dat het college dit uitvoert.
39
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Door de verkoop van elektriciteitscentrale UNA waren meer middelen aanwezig voor de provincie om mooie dingen
te gaan doen Voor de krachtige bestuurders Wildekamp (PvdA), Verburg (CDA) en Meijdam (VVD) was het een
grote tegenvaller en teleurstelling, toen bleek dat de provincie niet in staat was om de extra beschikbare middelen –
uit de verkoop van UNA NV – zo snel te besteden als zij wensten Dit was een belangrijke reden waarom de provinciale politieke bestuurders meer slagvaardigheid en daadkracht van het provinciale apparaat bepleitten (ontleend aan
Kickert en Van der Meer, 2009)
Zie voor een toelichting op deze twee onderwerpen verder paragraaf 2 7
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Natuurlijk zijn er ook in dit college weleens politieke problemen, maar de
sfeer is volgens de respondenten die de Commissie heeft gesproken, een verademing, vergeleken met de verhalen over het voorgaande college. Hoewel
er veel beleidsprojecten worden aangekondigd en gestart, komen deze niet
allemaal in de eindfase. Er is ook de nodige vertraging door ingewikkelde
coördinatieproblemen met bijvoorbeeld gemeenten. De reorganisatie van
de ambtelijke dienst vergt veel aandacht. Deze reorganisatie gaat met veel
commotie gepaard en de ondernemingsraad van de provincie verklaart zich
tegen de voorgestelde veranderingen in het collegeprogramma. Belangrijke
doelstelling van de reorganisatie is dat de verkokerde ambtelijke organisatie
wordt omgevormd tot een integraal werkende ambtelijke dienst. De ambtelijke organisatie van 1450 fte’s moet worden teruggebracht tot 1000 fte’s.

2.5 Periode 2007-2009: domineren
Verkiezingsuitslag Provinciale Staten Noord-Holland
De verkiezingsuitslag van 7 maart 2007 van Provinciale Staten Noord-Holland kan als volgt in een tabel worden samengevat:
Partij
VVD
PvdA
CDA
SP
GroenLinks
D66
Partij van de Dieren
CU/GSP
Ouderenpartij NH/VSP

Zetels
13
11
10
9
5
2
2
2
1

Bij de zetelverdeling moet worden opgemerkt dat het maximum aantal Statenleden voor provincies met meer dan 2 miljoen inwoners in deze periode
wordt verlaagd van 83 naar 55 leden.
Het college
De VVD, onder leiding van de heer Hooijmaijers, wordt bij deze verkiezingen de grootste partij in Provinciale Staten van Noord-Holland. De campagne van de VVD had als thema: de VVD als motor achter Noord-Holland.
Hooijmaijers wil duidelijk maken dat de VVD in het vorige college veel in
gang heeft gezet, maar dat nog niet alles is gerealiseerd. Hij wil voortvarend
met de grote projecten doorgaan en doet tijdens de verkiezingscampagne
nog meer voorstellen. Hij wil resultaten boeken. De provincie moet meer
in beeld komen bij de burgers en de provincie kan dit doen door een daad37

krachtige aanpak van de problemen. Hooijmaijers geeft aan dat de provincie
geen ingeslapen bureaucratische organisatie dient te zijn, maar dat er diverse
projecten in gang worden gezet. Hooijmaijers ziet een duidelijke rol voor het
middenbestuur in Nederland weggelegd. De dag na de gewonnen verkiezingen krijgt Hooijmaijers diverse felicitatiemails van aanhangers en een amicebrief van de fractievoorzitter van de landelijke VVD, Mark Rutte, die hem
uitbundig feliciteert met het behaalde resultaat.
Hooijmaijers is snel met de onderhandelingen om te komen tot een nieuw
college, terwijl op dat moment de fractievoorzitters nog niet door de nieuwe
fracties zijn gekozen. Hooijmaijers stelt aan de ene kant dat hij een zo groot
mogelijk draagvlak wil, maar maakt aan de andere kant duidelijk dat het
VVD-programma leidend is. De centrale vragen bij de onderhandelingen zijn
of de andere partijen willen samenwerken met de VVD en of zij zich kunnen
vinden in het VVD-programma. De meeste partijen kunnen zich wel in het
programma vinden, alhoewel er soms een ander accent wordt gelegd.
Na de ‘uitsluiting’ van de PvdA in het vorige college slaagt die partij erin terug te komen. De soepele opstelling van Hooijmaijers en de wens terug te keren in het college geven daarbij de doorslag. Er wordt uiteindelijk een college
gevormd tussen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks. Daarbij valt getalsmatig
op dat er sprake is van een brede basis. Bij onenigheid tussen de PvdA, CDA
en GroenLinks geeft de grootste partij de doorslag, waardoor er afhankelijkheden ontstaan. Met name GroenLinks is getalsmatig niet echt nodig. Dat
blijkt onder meer tijdens de Statenvergadering van 12 april 2007. Statenlid
Geldhof (D66) geeft aan dat de PvdA terug is in de coalitie en steekt dan op
basis van de politieke machtsverhoudingen de needle under the skin:
“Met GroenLinks, dat toch af en toe schichtig om zich heen kijkt, want komt
het toch niet alsnog in de oppositiebanken terecht. Getalsmatig is GroenLinks namelijk niet nodig, zelfs vandaag niet met de zieken bij de VVD.
Als PvdA, GroenLinks en CDA met elkaar van mening verschillen, is het de
VVD die de balans doet doorslaan. De VVD kan immers, met telkens twee
van de drie andere partijen een meerderheid vormen. (….) Wij vragen ons af
of CDA, PvdA en GroenLinks zich wel bewust zijn van de macht die zij met
elkaar aan de VVD hebben gegeven.”
Karakterisering
De collegeleden zijn vastbesloten de provincie weer op de kaart te zetten
en vele projecten worden aangepakt. Het gaat goed met de provincie. Door
de privatisering van het energiebedrijf is de provincie relatief welvarend en
moet het geld zich een weg vinden. Het wordt op verschillende manieren
ingezet en belegd.
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De baten en lasten lopen in de periode 2003 – 2011 op van ongeveer € 470
miljoen naar € 1,37 miljard. De baten en lasten zijn in 2009 uitzonderlijk
hoog. Dit komt door de eenmalige ontvangst en storting in de reserves van
de opbrengsten uit de verkoop van Nuon-aandelen aan het Zweedse Vattenfall. De totale verkoopprijs bedroeg € 903,9 miljoen. Een korte overzichtstabel (in miljoenen):
Baten
Lasten

2003
474,6
470,1

2004
765,1
755,2

2005
726,4
710,4

2006
631,7
612,4

2007
904,5
878,3

2008
2009
2010
2011
921,9 2.051,5 1.335,3 1.380,2
916,7 1.998,6 1.308,6 1.367,4

Daarnaast worden in de kop van Noord-Holland vele projecten gestart, onder
andere om werkgelegenheid te creëren. Een van de projecten is bijvoorbeeld
het Wieringerrandmeer. Het collegeprogramma is getiteld Krachtig in Balans
waar, op verzoek van de Staten, uiteindelijk nog een komma aan wordt toegevoegd: Krachtig, in Balans.
Maar de balans ontbreekt in het college. Dat blijk onder meer uit het citaat,
afkomstig van Geldhof. Bovenal blijkt het in de praktijk uit het dominante
gedrag van Hooijmaijers. Als winnaar van de verkiezingen en als winnaar
van de formatie, gaat hij zich (te) dominant gedragen. De bestuursstijl van
Meijdam, die gericht was op samenwerking en gezag als basis kende, is inmiddels vervangen door de bestuursstijl van Hooijmaijers die duidelijk aan
veel touwen trekt. Die, aldus diverse geïnterviewden, op meerdere fronten
opereert op basis van macht. In bepaalde gevallen zelfs machtsmisbruik.
Zowel bestuurlijk binnen het college, bestuurlijk tegenover derden zoals gemeenten, maar ook tegenover ambtenaren. Bijvoorbeeld door oneigenlijke
druk op betrokkenen uit te oefenen en het impliciet en expliciet dreigen met
ontslag.
Nadrukkelijk maakt de Commissie hier onderscheid tussen de bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland en de bestuursstijl van gedeputeerde Hooijmaijers. Diens stijl is niet exemplarisch voor de wijze waarop
de andere gedeputeerden en de commissaris van de Koningin bestuurden. Zij
handelden voornamelijk vanuit de belangen van hun portefeuille, deden dat
in samenwerking met het ambtelijk apparaat. Maar als het erop aan kwam
waren zij – inclusief de commissaris van de Koningin – niet altijd opgewassen tegen voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Tegenover zijn macht stond
diverse malen hun machteloosheid.
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2.6 Periode 2009-2011: herstellen
Opbouw paragraaf
Deze paragraaf beoogt tot uitdrukking te brengen dat in de periode 20091011 – na de val van het college van Gedeputeerde Staten – de weg van
herstel wordt ingezet. Feitelijk wordt echter niet zozeer ingegaan op het herstel zelf, maar vooral wat eraan vooraf ging. Met als oogmerk te laten zien,
waarom dat herstel moest worden ingezet.
Het begin van het einde
In 2007 en 2008 pakken zich donkere wolken samen boven de provincie
Noord-Holland. Dat heeft alles te maken met internationale financieel-economische ontwikkelingen. In de Verenigde Staten ontstaat door onder meer
rommelhypotheken een financiële crisis. Aanvankelijk wordt verondersteld
dat de Nederlandse economie de problemen aankan en is de toon van de regeringsverklaring van het vierde kabinet-Balkenende nog optimistisch, maar
al snel wordt duidelijk dat ook de Nederlandse economie is geïnfecteerd.
Dit wordt pijnlijk duidelijk in de provincie Noord-Holland door de zogenaamde Landsbanki-affaire. De provincie Noord-Holland heeft 78 miljoen
euro uitstaan bij de IJslandse bank Landsbanki, die failliet gaat en het lijkt
erop dat de provincie naar dit geld kan fluiten. Het probleem speelt overigens
niet alleen bij de provincie Noord-Holland, maar ook bij andere provincies,
gemeenten en publieke organisaties. Voor het grote publiek wordt het duidelijk dat publieke organisaties gemeenschapsgeld riskant beleggen. Door het
relatief grote bedrag dat de provincie Noord-Holland heeft uitstaan, neemt
de kritiek op het college van Gedeputeerde Staten toe. De kritiek richt zich
vooral op gedeputeerde Hooijmaijers die verantwoordelijk is voor de portefeuille Financiën en Ruimtelijke Ordening.
De val
Op 31 oktober 2008 vindt een debat in Provinciale Staten plaats. De Staten
zijn bijzonder kritisch en dienen een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde Hooijmaijers. De motie haalt het niet, omdat de coalitiepartijen om
Hooijmaijers heen gaan staan. Provinciale Staten besluiten tot het instellen
van een provinciale enquête – waardoor mensen onder ede kunnen worden
gehoord – naar de handel en wandel van de provincie.
De onderzoekscommissie staat onder leiding van mevrouw Geldhof (D66)
en gaat zeer grondig te werk. Het onderzoek duurt acht maanden. Het concept-rapport wordt door de ambtelijke staf behandeld: de provinciesecretaris
en de directeur. Deze ambtenaren komen in hun oordeel in de richting van
Gedeputeerde Staten tot de conclusie dat het college niet hoeft af te treden en
dat alle vragen naar behoren kunnen worden beantwoord.
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De ambtelijke nota leidt tot discussie tussen enkele gedeputeerden. Met
name gedeputeerde Mooij, behorend tot de ‘klassieke‘ staatsrechtelijke vleugel van de VVD, vindt dat de positie van het college en in het bijzonder die
van Hooijmaijers niet te handhaven valt. Naast de collectieve verantwoordelijkheid van het college in zijn geheel is er volgens hem ook sprake van een
individuele verantwoordelijkheid. Mooij vindt dat Hooijmaijers moet aftreden, maar laatstgenoemde wordt meer gesteund in zijn fractie.
Binnen de VVD wordt vervolgens gewerkt aan vervanging van Mooij. Mevrouw Post wordt gepolst of zij de positie van Mooij zou willen overnemen.
Als de druk hoog wordt, vindt er een fractievergadering van de VVD plaats,
waarbij ook de voorzitter van de VVD-Kamercentrale, voormalig gedeputeerde Meijdam, aanwezig is.
Weer opstaan en vallen
De gesprekken binnen de coalitiepartijen en het college van Gedeputeerde
Staten leiden er uiteindelijk toe dat alle gedeputeerden niet aftreden maar dat
zij hun portefeuille ter beschikking stellen.41 Daardoor is een doorstart van
het oude college, weliswaar in een gewijzigde personele samenstelling, mogelijk.
De Staten besluiten de fractievoorzitter van de PvdA – de heer Talsma – te
vragen de formatie te leiden. Talsma stelt in zijn verslag:
“Vanaf de val van het college op 10 juni was het voor de vier partijen, de
VVD, de PvdA, het CDA en GroenLinks, duidelijk dat zij zouden proberen
om met elkaar verder te gaan. Het college was immers niet gevallen om inhoudelijke meningsverschillen tussen de vier coalitiepartijen, maar op een
zaak die van buiten over ons heen gekomen is”.42
Daarna merkt Talsma op dat de vier partijen ervoor hebben gekozen geen
nieuw collegeprogramma te maken:
“Het programma Krachtig, in balans is nog niet volledig uitgevoerd. Er staat
nog voldoende in. Het heeft nu twee jaar zijn kracht gehad en wij denken
dat er voldoende mogelijkheden zijn om met dit collegeprogramma verder te
gaan.”43

41

42
43

Voor wat betreft de staatsrechtelijke duiding wordt verwezen naar C A J M Kortmann, Constitutioneel recht (pagina
153): ‘De terminologie van de ontslagaanvrage loopt uiteen Er wordt gesproken van ontslag aanbieden en portefeuilles ter beschikking stellen (…) Staatsrechtelijk is dat alles om het even ’
In de beschreven casus provincie Noord-Holland hebben de gedeputeerden uit eigen beweging ontslag genomen casu
quo hun portefeuille ter beschikking gesteld Nog voordat een eventuele meerderheid in Provinciale Staten het vertrouwen in het college van Gedeputeerden kon opzeggen
Notulen Statenvergadering 6 juli 2009, p 5
Idem, p 9
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De oppositiepartijen zijn kwaad over de gang van zaken en leggen de schuld
bij de VVD, die intern in een machtsstrijd verzeild is geraakt. De Statenleden
van de oppositie vinden het vreemd dat de gedeputeerden geen verantwoording willen afleggen of schuld erkennen. Wellink (SP) maakt ook opmerkingen over de positie van Borghouts die meerdere bijbanen met zijn commissarisambt combineert.
Diverse gedeputeerden kunnen als hun partijen het goed vinden terugkeren,
waardoor er feitelijk sprake is van een doorstart. Hooijmaijers en Mooij vertrekken definitief. Zij worden opgevolgd door mevrouw Post en mevrouw
Driessen-Jansen, die met de andere – deels nieuwe, deels oude – gedeputeerden gaan puinruimen.
Nog een val
Commissaris van de Koningin Borghouts lijkt de dans te ontspringen, hoewel PvdA en CDA achter de schermen dreigen met een motie van wantrouwen; overigens een vreemde handelwijze tegen een door de Kroon benoemde commissaris. In september van dat jaar (2009) is de positie van Borghouts
echter niet meer te handhaven, omdat bekend wordt dat hij enkele declaraties
van gedeputeerde Hooijmaijers heeft getekend en daardoor goedgekeurd,
zonder dat daarvoor bonnetjes waren. De druk van de publieke opinie wordt
sterk gevoeld.
Onder deze druk neemt de commissaris ontslag; zijn positie wordt tijdelijk
waargenomen door mevrouw Post. Borghouts wordt uiteindelijk opgevolgd
door de liberaal Remkes, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voormalig VVD-Kamerlid.
Na het aantreden van Remkes kan de weg naar herstel – van bestuurlijke
en ambtelijke verhoudingen, maar ook van vertrouwen in het provinciaal
bestuur – pas echt worden ingezet. Daartoe levert ook de Provinciale Onderzoekscommissie, die door Provinciale Staten in november 2008 is ingesteld, met haar bevindingen en aanbevelingen een belangrijke bijdrage.
Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen rondom de
Landsbanki-miljoenen die de provincie Noord-Holland bij de IJslandse bank
had geplaatst. Nadien zijn verbeteringen in gang gezet in het kader van bijvoorbeeld treasury alsmede op het gebied van in- en externe controle.

2.7 Afsluitend
Ter afsluiting van dit hoofdstuk wijdt de Commissie enige woorden aan de
invoering van het dualisme en (de reorganisatie van) het ambtelijk apparaat.
Het zijn twee belangrijke gebeurtenissen binnen de provinciale politiek in
Noord-Holland gedurende de onderzoeksperiode van de Commissie.
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Dualisme
Een belangrijke verandering in 2003 was de invoering van de Wet dualisering
provinciebestuur. Een jaar daarvoor was dualisering al bij de gemeenten ingevoerd en provincies wilden deze manier van werken overnemen. Met het
dualisme wilde men de gegroeide praktijk van het monisme doorbreken. Monisme betekent in dit verband dat er nauwe relaties bestaan tussen de fracties
in Provinciale Staten en de gedeputeerden. Hierdoor ontstond het beeld dat het
beleid ondershands werd geregeld in de beroemde en beruchte achterkamertjes
in de provinciehuizen. Het monisme leidde tot onzichtbaarheid van de provinciale politiek en het vermoeden was dat dit een reden was dat de opkomst bij
provinciale verkiezingen relatief laag was.
In een poging de provinciale politiek te revitaliseren werd het dualisme ingevoerd. Het meer tegenover elkaar stellen van de bestuurders aan de ene kant
en de volksvertegenwoordigers aan de andere kant moest meer politieke spanning opleveren en daardoor aandacht voor de provinciale politiek. Dualisering
betekent dat Provinciale Staten zich bezig dienen te houden met de grote politieke vraagstukken en de controle van de macht, terwijl het provinciaal bestuur
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het politiek vastgestelde beleid.
De bedoeling van de wet was de positie van de volksvertegenwoordigers
te versterken. Door de monistische verhoudingen uit het verleden was in
de loop der tijd de positie van het college van Gedeputeerde Staten en het
ambtelijk apparaat ten opzichte van Provinciale Staten versterkt. Om de controlerende functie van Provinciale Staten te verstevigen, maakt de Dualiseringswet het bijvoorbeeld mogelijk een rekenkamer in te stellen en kunnen er
provinciale enquêtes worden gehouden, waardoor mensen onder ede kunnen
worden gehoord.
Na tien jaar ervaring met dualisering kunnen we voorzichtig stellen dat de
stelselwijziging is geaccepteerd, maar dat het nog steeds de vraag is of de
provinciale politiek hierdoor bij het grote publiek meer is gaan leven. Bovendien bepalen de politieke verhoudingen – zowel landelijk, provinciaal als
gemeentelijk – in welke mate het dualisme daadwerkelijk kansen krijgt. Zo
was de invloed van de toenmalige voorzitter, de heer Kraak, van de grootste
fractie (de VVD) in de collegeperiode 2007-2011 groot, met name in het
Hooijmaijers-deel van die periode. De fractievoorzitter werd door sommigen
beschouwd als ‘de achtste gedeputeerde’ en had periodiek, veelal voorafgaand aan het overleg van het college van Gedeputeerden Staten, vooroverleg met voormalig gedeputeerde Hooijmaijers (en met diens collega Mooij).
Dit moge zo gelezen worden dat Hooijmaijers zich daarmee verzekerde van
steun van zijn fractie voor zijn handelen. Dat blijkt ook uit diens afscheidsspeech (25 augustus 2009): “Ik dank ook mijn eigen fractie die mij tot op de
dag van vandaag unaniem heeft gesteund. Dat is in de politiek ook wel eens
anders...”
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Ambtelijk apparaat44
Voor de reorganisaties van 1997-1998 en 2003-2006 had de ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland iets weg van een groot ‘familiebedrijf’.
Veel (getrouwde) stellen en leden uit dezelfde familie werkten bij de provincie.
De medewerkers beschouwden de provincie als hun organisatie. Bestuurders
en directeuren stonden in hun beleving op grote afstand en waren slechts passanten in de loopbaan van de provinciemedewerkers. Er waren hele afdelingen
waar jaar in, jaar uit alle medewerkers los van de behaalde resultaten een zeer
goede beoordeling kregen. Dit was een omgeving waarin ondernemerszin, creativiteit en slagkracht niet werden gestimuleerd door de directie en het management. Binnen de organisatie was sprake van een sterke verkokering.
Het college van Gedeputeerde Staten was regelmatig ontevreden over de
ondersteuning die het kreeg vanuit het ambtelijk apparaat. Dit was aanleiding voor de start van een verstrekkende reorganisatie in 1997-1998, in het
bijzonder gericht op het ontkokeren van het ambtelijk apparaat. Een kritische
evaluatie van Boer & Croon in 1999 toonde aan dat van alle doelstellingen
alleen de structuurverandering succesvol was.
Ten opzichte van de jaren daarvoor waren de kaders waarbinnen de provincie
functioneerde in de beginjaren van deze eeuw vergaand veranderd. Dit had
gevolgen voor de provinciale organisatie. Van buiten de provincie werd getwijfeld aan de kwaliteit van de medewerkers van de provincie in relatie tot
de uitdagingen waar de organisatie voor stond. Belangrijke steden in NoordHolland als Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Zaandam lieten zich weinig
gelegen liggen aan de provincie Noord-Holland. Om dit te veranderen waren
medewerkers nodig die bestand waren tegen sterke externe partijen.
Een nieuwe directie moest dit in gang zetten. De griffier van Limburg, Oppenhuis de Jong, werd in 2001 benoemd tot algemeen directeur en provinciesecretaris en Kampstra (directeur ministerie LNV) en Den Uyl (bestuurder
bij Abvakabo FNV) werden directeur. Samen met Van de Velde (sinds 1996
al lid van de directie) vormden zij het nieuwe directieteam. Onder de naam
‘Provinciale keuken’ werd door dit team ingezet op een cultuurverandering
in plaats van een structuurverandering.
Het voorgaande schetst de context waarbinnen werd besloten tussen 20032006 een ingrijpende reorganisatie door te voeren. Het college van Gedeputeerde Staten wilde politieke daadkracht tonen. Een aantal doelstellingen
werd geformuleerd, onder meer kwantitatief: reductie van het personeelsbestand en het realiseren van een structurele taakstelling. Kwalitatief was in zoverre van belang dat gestreefd werd naar het neerzetten van een slagvaardige
en kwalitatief hoogwaardige organisatie.
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Dit item is in belangrijke mate gebaseerd op de analyse van Kickert en Van der Meer Zie: Reorganisatie van de
provincie Noord-Holland van 2003-2006 (verschenen in 2009).
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De kern van de reorganisatie was dat de ambtelijke dienst meer integraal zou
gaan werken om de verkokering te doorbreken en de gedeputeerden en het
college beter te bedienen.
Tot slot
De Commissie begrijpt in de politieke context van de provincie Noord-Holland – VVD in een stevige positie, genoeg geld voorhanden – de bestuurlijke
dadendrang in het vorige decennium. In die context passen een ondernemend
bestuur en spelers als de voormalig gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers. De Commissie komt daar voorbeeldsgewijs (hoofdstuk 4) en analytisch/
beschouwend (hoofdstuk 5) nog op terug. Maar eerst volgt in het volgende
hoofdstuk een reflectie op een aantal specifieke thema’s.
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3 Overkoepelende thema’s
In dit hoofdstuk komt een aantal door de Commissie onderzochte thema’s
aan de orde. Daartoe wordt eerst een verantwoording gegeven voor de selectie (paragraaf 1). Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:
geheimhouding (paragraaf 2), mandatering (paragraaf 3), in- en externe controle (paragraaf 4), ruimtelijke ordening (paragraaf 5), financieringen (paragraaf 6) en deelnemingen (paragraaf 7). Tot slot (paragraaf 8) volgen enkele
overkoepelende opmerkingen en wordt de brug naar hoofdstuk 4 geslagen.
De Commissie heeft ervoor gekozen om de bij de thema’s passende casuïstiek in hoofdstuk 4 – tezamen met het thema (de schijn van) belangenverstrengeling en andere casuïstiek – te behandelen. De Commissie spreekt
diverse malen over casuïstiek met ‘rauwe kantjes’ en doelt daarmee op onregelmatigheden, leermomenten of verbeterpunten.

3.1 Verantwoording selectie
De Commissie heeft, zoals eerder gesteld (zie paragraaf 1.5), een bestuurlijke invalshoek gekozen. Dit onderzoek is niet gericht op het strafrechtelijk
of anderszins juridisch duiden van het onderzochte met als uiteindelijk doel
te (kunnen) sanctioneren. Daarom heeft de Commissie ervoor gekozen de
onderzochte meldingen niet per stuk te bespreken, maar daarover in eerste
instantie te rapporteren in een aantal overkoepelende thema’s. Daarna wordt
een aantal specifieke meldingen en kwesties in hoofdstuk 4 besproken. De
motivering voor de selectie van thema’s is als volgt:
• Geheimhouding. Het thema geheimhouding vloeit in feite rechtstreeks
voort uit de onderzoeksopdracht van de Commissie. Daarin staat immers
‘onderzoek of er bij onderwerpen en activiteiten waar bestuurders bij betrokken zijn (geweest) (…) nu onterecht zaken onbekend of onvoldoende
bekend zijn aan GS en PS, die wel bekend hadden moeten zijn’.
• Mandatering. Naar aanleiding van een aantal meldingen rees bij de Commissie de vraag of gedeputeerden de mandateringsregels – bijvoorbeeld
bij het doen van toezeggingen aan derden – op een juiste wijze hebben
toegepast. Dit vormde de aanleiding die regels en de toepassing daarvan te
bezien.
• In- en externe controle. Voor de toekomst is het van belang vast te stellen
of de gebleken onregelmatigheden mogelijk zijn voortgekomen uit ontoereikende in- of externe controle, alsmede of het risico op dergelijke of
soortgelijke onregelmatigheden door extra te nemen maatregelen verder
kan worden beperkt.
Ruimtelijke
ordening. De meeste meldingen hebben te maken met het on•
derwerp ruimtelijke ordening. Dit is de reden om dat onderwerp als specifiek thema te benoemen en nader onderzoek te doen naar dat beleidsterrein.
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• Financieringen. Een aantal meldingen heeft te maken met het thema financieringen. De provincie Noord-Holland staat, waar het gaat om de
onderzoeksperiode van de Commissie, te boek als een ‘rijke provincie’.
Wellicht – aldus de suggestie achter een aantal meldingen – reden voor de
buitenwereld om financieringsaanvragen bij de provincie neer te leggen
dan wel om creatieve financieringsconstructies te hanteren.
• Deelnemingen. De provincie Noord-Holland maakt – net als de meeste andere overheden – gebruik van deelnemingen en publiek-private constructies. Daardoor worden bevoegdheden en sturingsmogelijkheden op afstand
geplaatst. Hetgeen kansen en risico’s met zich brengt.

3.2 Geheimhouding
3.2.1 Inleidend
Waarom dit thema?
Het onderwerp geheimhouding vloeit niet alleen voort uit de onderzoeksopdracht van de Commissie, ook diverse meldingen maken een onderzoek naar
dit onderwerp noodzakelijk. Uit de meldingen ontstond namelijk aanvankelijk de indruk bij de Commissie dat binnen de provincie Noord-Holland te
veel stukken ten onrechte geheim werden verklaard. Indien die indruk juist
zou zijn, is zulks aan te merken als een negatief aspect van de bestuurscultuur. De vraag is dus of de gewekte indruk juist is.
Hoofdregel: openbaar, tenzij….
Gedeputeerde Staten hebben een informatieplicht tegenover Provinciale Staten. De actieve informatieplicht bestaat daarin dat Gedeputeerde Staten alle
inlichtingen aan Provinciale Staten verstrekken die deze nodig hebben voor
de uitoefening van hun taak. De verstrekte informatie is in beginsel openbaar, tenzij sprake is van toepasselijkheid van één of meer uitzonderingsgronden die in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn
opgenomen. De passieve informatieplicht bestaat daarin dat Gedeputeerde
Staten op verzoek van Provinciale Staten of van individuele Statenleden
informatie verstrekken, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
…. er een uitzonderingssituatie is
Ingevolge artikel 25 van de Provinciewet (Pw) kunnen Gedeputeerde Staten
of Provinciale Staten uitsluitend tot geheimhouding van informatie besluiten in de gevallen waarin artikel 10 van de Wob toelaat dat die informatie
niet openbaar wordt. Samengevat zijn het situaties zoals: het in geding zijn
van de privacy, vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegevens, intern beraad,
persoonlijke beleidsopvattingen, onvoldragenheid van stukken en mogelijke
schade aan lopende onderhandelingen.
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Voorbeeld: economische of financiële belangen van de provincie
Indien de provincie door het verstrekken van informatie financieel nadeel
kan oplopen, hoeft die informatie niet te worden geopenbaard. Daarvan is
bijvoorbeeld sprake als openbaarmaking de onderhandelingspositie van de
provincie tegenover wederpartijen aantast dan wel verzwakt. Openbaarmaking kan de onderhandelingspositie zozeer schaden, dat de economische of
financiële belangen geacht moeten worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking. Te denken valt aan het openbaar maken
van grondprijzen, de uitoefening van aandeelhoudersrechten en ramingen
van kosten voor aanbestedingen of het openbaar maken van een aankoopstrategie. Als bepaalde interne ramingen bekend worden, zouden ondernemers
hun aanbod hierop kunnen afstemmen.
3.2.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Algemeen
Beleidsmatig uitgangspunt van de provincie Noord-Holland is en was steeds
openbaarheid van bestuur. De provincie Noord-Holland geeft regelmatig
aandacht aan het op de juiste wijze toepassen van regels over geheimhouding: openbaarheid was en is de norm, geheimhouding de uitzondering.
Het is – bij gebrek aan gestructureerde bestuurlijke informatie op dit punt –
niet mogelijk in algemene zin uitspraken te doen over de absolute omvang
van het aantal geheimhoudingsbesluiten bij de provincie Noord-Holland. De
aanvankelijk bij de Commissie gewekte indruk dat er veel te veel stukken
geheim zijn verklaard, dient echter te worden bijgesteld. Dat die indruk juist
zou zijn, blijkt noch uit dossieronderzoek, noch uit de interviews.
De Commissie wil het bijgestelde beeld mede staven aan de hand van de
uitkomsten van juridische procedures en maakt voorts over twee specifieke
aspecten een opmerking, namelijk over het motiveringsgebrek en het door
gedeputeerden naast zich neerleggen van ambtelijke adviezen.
Wob-verzoeken, Hoor- en adviescommissie en beroepszaken
Het aantal Wob-verzoeken bij de provincie Noord-Holland dat betrekking
heeft op het thema geheimhouding is gering, namelijk zo’n vijf per jaar.
Nader onderzoek door de provincie zorgt ervoor dat in een aantal gevallen
(twee of drie per jaar) de geheimhouding alsnog wordt opgeheven. Dit wil
overigens niet wil zeggen dat de oorspronkelijke geheimhouding ten onrechte was opgelegd, wel dat deze te lang voortduurde.
In geval van bezwaar tegen geheimhouding velt de Hoor- en adviescommissie (HAC) een oordeel. Uit de jaarverslagen van de HAC over de periode
2003 tot en met 2011 blijkt, dat jaarlijks relatief en absoluut een gering aantal Wob-bezwaren bij haar terechtkomen: een- tot driemaal per jaar. Uit die
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Wob-zaken kan niet worden afgeleid dat veel zaken geheim blijven die openbaar zouden behoren te zijn. Wel is duidelijk dat in de door de Commissie
onderzochte periode het regelmatig ontbrak aan een goede motivering voor
het geheim verklaren van stukken.
Motiveringsgebrek
De Commissie constateert dat in beroepsprocedures de belangenafweging
van Gedeputeerde Staten niet altijd door de rechter werd gevolgd, hetgeen te
wijten is aan onvoldoende motivering daarvan. Dit was reden voor de Commissie om ook zelfstandig dossieronderzoek uit te voeren.
De Commissie constateert dat van een geheimhoudingsbesluit van Gedeputeerde Staten niet altijd een duidelijke schriftelijke motivering en afweging
is te vinden. Een generieke verwijzing naar de wettelijke geheimhoudingsgrond acht de Commissie onvoldoende, zeker indien niet duidelijk wordt
waarom die bepaalde grond in dat geval van toepassing is. Dat betekent
overigens nog niet dat een geheimhoudingsbesluit daarom materieel gezien
onterecht is, maar wel dat er (te) weinig aandacht is voor een goede redengeving en motivering van het besluit tot geheimhouding. Kortom: op z’n
minst genomen is er dan sprake van een formeel gebrek. Een ondeugdelijke
motivering verhoogt het risico dat het geheimhoudingsbesluit niet op goede
gronden wordt genomen.
Afwijking van adviezen ambtelijk apparaat
De Commissie vond meerdere voorbeelden waarbij intern door het ambtelijk
apparaat aan (leden van) Gedeputeerde Staten werd aangegeven dat er geen
gronden waren tot geheimhouding, waarna het college van Gedeputeerde
Staten toch tot geheimhouding besloot. Op zichzelf genomen kunnen daar
goede redenen voor zijn en is dat ook de bevoegdheid van het college van
Gedeputeerde Staten. Echter, juist bij afwijking van het ambtelijk advies tot
niet-geheimhouding bestaat er alle reden om goed beargumenteerd schriftelijk vast te leggen waarom Gedeputeerde Staten wel tot geheimverklaring
overgaan. Dergelijke vastleggingen heeft de Commissie niet in alle gevallen
– zie de hierna te noemen casuïstiek – waargenomen.
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken, ook op
het gebied van geheimhouding (zie paragraaf 4.2). Zo worden enkele beleidsonderwerpen – Wieringerrandmeer en KNSF – aangehaald met ‘rauwe
kantjes’. De Commissie is van mening dat in die casuïstiek niet op de juiste
wijze met het aspect geheimhouding is omgegaan.
Overigens komt in hoofdstuk 4 ook het onderwerp side letter in relatie tot de
casus Distriport aan de orde. Dat onderwerp heeft ook met geheimhouding
en openbaarmaking te maken.
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3.3 Mandatering
3.3.1 Inleidend
Waarom dit thema?
Naar aanleiding van een aantal meldingen rees bij de Commissie de vraag of
gedeputeerden de mandateringsregels op de juiste wijze hebben toegepast.
Dit vormde de aanleiding de regels daarover en de toepassing daarvan te bezien. Immers, het respecteren en juist toepassen van regels is een onderdeel
van de bestuurscultuur.
Hoofdlijn regels
Een van de centrale beginselen van het staats- en bestuursrecht is de eis van
wetmatigheid van bestuur (legaliteitsbeginsel). Dit betekent dat bestuurshandelingen op een wettelijke grondslag dienen te steunen en dat het bestuur
niet in strijd met de wet mag handelen. Het bestuursorgaan dient een in de
wet geregelde bevoegdheid te hebben. Ontbreekt die dan is een bestuursbesluit nietig of vernietigbaar en mogelijk zelfs onzorgvuldig en onrechtmatig.
De bevoegdheden van het college van Gedeputeerde Staten (op grond van de
Provinciewet) kunnen worden overgedragen door mandaat te verlenen aan
individuele bestuurders of ambtenaren. Deze kunnen dan namens het college
van Gedeputeerde Staten besluiten nemen. Door een besluit van een gemandateerde (of mandataris), wordt de mandaatverlener – in casu de provincie
Noord-Holland – gebonden. Het bestuursorgaan blijft zelf verantwoordelijk
voor in mandaat genomen besluiten. Verder geldt dat het mandaatgevende
bestuursorgaan altijd ad hoc een bepaald besluit zelf kan nemen, ondanks
verleend mandaat.
Algemene regels over mandaat zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb zijn verschillende bestuursbesluiten uitgezonderd van mandaat. Zo wordt bijvoorbeeld geen mandaat verleend voor het
vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en evenmin voor het
vernietigen van besluiten van andere bestuursorganen.23
3.3.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Mandaatregeling provincie Noord-Holland
Gedeputeerde Staten hebben een ‘open mandaat’ aan de gedeputeerden verleend. Dit impliceert dat individuele gedeputeerden zelfstandig bevoegd zijn
alle besluiten te nemen waartoe Gedeputeerde Staten bevoegd zijn. Dit met
uitzondering van besluiten die specifiek worden genoemd in het mandaatbesluit.
23

Awb: artikel 10:3, tweede lid.

51

Het mandaatbesluit is in 2011 overigens beperkt tot de eigen portefeuille
van de gedeputeerde en dus niet – zoals in het verleden het geval was – tot
elkaars portefeuilles.
Op het open mandaat van Gedeputeerde Staten voor de gedeputeerden is in
het mandaatbesluit dus een lijst van uitzonderingen opgenomen. Deze betreffen onder meer:
• het aangaan van convenanten;
• toepassing van de uitzonderingsbepalingen van de provinciale aanbestedingsregels;
• uitzonderingen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Verder is er de afspraak dat van een verleend mandaat of ondermandaat
geen gebruik wordt gemaakt als een zaak ‘gevoelig’ ligt. In dat geval neemt
de (onder)gemandateerde contact op met de provinciesecretaris. In overleg
met deze wordt de zaak dan op een hoger niveau afgedaan. Een zaak ligt
bijvoorbeeld gevoelig als er grote belangstelling voor is in de pers of er
maatschappelijke onrust over bestaat, zodat duidelijk is dat het college van
Gedeputeerde Staten (of een lid daarvan) daarop kan worden aangesproken.
Ook besluiten in het kader van grote, complexe en in een projectteam uitgevoerde aanbestedingsprojecten moeten als ‘gevoelig’ worden aangemerkt.
Gedeputeerde Staten kunnen in hun vergaderingen besluiten om bepaalde
bevoegdheden te verlenen aan een bepaalde gedeputeerde.
Juiste toepassing
Noch uit het dossieronderzoek naar aanleiding van de meldingen, noch uit de
interviews zijn opzettelijke schendingen van de mandateringsregeling aangetroffen. Op een beperkt aantal incidenten na is er tijdens de onderzochte
periode op een juiste wijze omgegaan met mandatering.
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken, ook op
het gebied van mandatering (zie paragraaf 4.3). Een tweetal voorbeelden met
‘rauwe kantjes’ – Distriport en Broekhornpolder – wordt daar aangehaald.
De Commissie is van mening dat in die casuïstiek niet op de juiste wijze
met het aspect mandatering is omgegaan, met name als het gaat om toetsing
achteraf: heeft de gemandateerde zich aan de reikwijdte van het mandaat
gehouden? Strookt de invulling in de praktijk met de bedoeling van de mandaatverlener?
Voorts komt in hoofdstuk 4 het zogeheten ‘lijstje van Driessen’ aan de orde
(zie paragraaf 4.7.9). Daarin staan toezeggingen centraal die – al dan niet
daartoe bevoegd – door voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zijn gedaan.
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3.4 In- en externe controle
3.4.1 Inleidend
Waarom dit thema?
Voor de toekomst is het van belang vast te stellen of de gebleken onregelmatigheden al dan niet zijn voortgekomen uit ontoereikende in- of externe controle. Alsmede of het risico op dergelijke of soortgelijke onregelmatigheden
door extra te nemen maatregelen verder kan worden beperkt.
Het thema is gericht op de manier waarop de verantwoordelijke portefeuillehouders en het college van Gedeputeerde Staten tussen 2003 en 2011 omgingen met signalen die voortvloeiden uit de interne en externe controles. Zo
zijn de uitkomsten van de controles zelf niet onderzocht, maar wel de wijze
waarop het bestuur heeft gehandeld ten aanzien van de signalen. De bereidheid om signalen vanuit de controle op te pikken en de mate waarin dat is
gebeurd, zeggen immers iets over het belang dat daaraan binnen de heersende bestuurscultuur werd gehecht.
Kader
Als onderdeel van het beheersingsvraagstuk binnen de organisatie worden
interne en externe controles uitgevoerd. Deze controles zijn verankerd in
de Verordening financieel beheer. De externe accountant voert de controles
periodiek uit, op basis van een jaarlijks vast te stellen controleprotocol. In de
onderzochte periode voerde de organisatie zelf ook verbijzonderde interne
controles uit, waarvan de externe accountant in de verslaglegging gebruik
heeft gemaakt.
Wijze van onderzoek
Het thema is onderzocht door middel van deskresearch en gesprekken met
ambtenaren. Tevens is met de huidige accountant Ernst & Young gesproken.
De uitgevoerde deskresearch richtte zich voornamelijk op de adviezen die de
externe accountant heeft uitgebracht.
3.4.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Accountantsverklaringen
In de onderzochte periode waren respectievelijk IPA-ACON,
PricewaterhouseCoopers (hierna: PwC) en Ernst & Young (hierna: E&Y)
door de Staten aangesteld. E&Y is de huidige accountant en heeft vanaf
boekjaar 2009 de controles van de provinciale financiën uitgevoerd.
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De accountantsverklaring is vanaf 2004 een verplicht onderdeel bij de provinciale jaarrekening. De provincie Noord-Holland heeft in de periode 20032011 steeds een goedkeurende accountantsverklaring voor het getrouwheidsdeel van de jaarrekening gekregen.
Sedert 2005 wordt er separaat – overheidsbreed – ook een oordeel over de
rechtmatigheid gegeven. Het algemene beeld laat zien dat deze aanvulling op
de accountantsverklaring voor veel bestuursorganen toentertijd nog niet in
orde was. Behalve in 2005 – het eerste jaar van het rechtmatigheidsoordeel
– heeft de accountant ook op dit punt zijn goedkeuring bij de jaarrekeningen
van de provincie Noord-Holland afgegeven.
Geen fraude geconstateerd bij externe accountantscontrole
Wanneer een accountant bij het uitvoeren van controles op onregelmatigheden stuit, is hij verplicht dit in geval van fraude van materieel belang te melden. Wanneer dat bij de uitvoering van controles ten behoeve van de provincie Noord-Holland aan de orde zou zijn geweest, zou dit moeten blijken uit
managementletters, rapporten van bevindingen of andere correspondentie.
De accountant heeft in de managementletters en rapporten van bevindingen
geen gevallen van fraude gemeld.
Ook over mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik heeft de accountant geen
opmerkingen gemaakt behalve dan dat de provincie beschikt over voldoende
toetsingsmechanismen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
Opvolging bevindingen: algemeen
Het algemene beeld is dat het college van Gedeputeerde Staten en de directie
de meeste bevindingen en aanbevelingen van accountants hebben overgenomen. In de onderzochte periode heeft zich een aantal gebeurtenissen afgespeeld met een aanzienlijke impact voor de context van de bevindingen.
Het gaat om externe24 en interne25 factoren, die de sense of urgency telkens
aanwakkerden.
Het algemene beeld is voor wat betreft het thema in- en externe controle
positief, maar ten aanzien van een paar punten wil de Commissie enkele opmerkingen maken.
Kwetsbaarheid treasury-functie
De kwalitatieve toets op tijdelijk uitgezette middelen vond in het verleden
niet plaats, maar deze is thans geïmplementeerd in het proces. De treasuryfunctie is in diverse rapporten van bevindingen kwetsbaar genoemd.
24

25

Bijvoorbeeld de invoering van het Besluit begroting en verantwoording en de rechtmatigheidsbeoordeling, maar ook
het ineenstorten van internationale hypotheekmarkten en beurskoersen (2007)
Bijvoorbeeld de reorganisatie van het ambtelijk apparaat (2003-2006), het onderbrengen van geld bij de (later) gefailleerde Landsbanki en ophef over het declaratiegedrag van bestuurders
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Wanneer de accountant in het verleden opmerkt dat de organisatie onvoldoende prioriteit geeft aan het treasury-beleid, leek er aanvankelijk nog geen
noodzaak om meer gewicht te geven aan de wijze waarop de provinciale
schatkist wordt bewaakt.
De geschetste houding verandert echter snel op het moment dat de IJslandse
bank Landsbanki failliet gaat. De provincie heeft er € 78 miljoen in een deposito gestald en het is vanaf dat moment zeer onzeker of dit bedrag terug
zal komen. Er wordt een Provinciale Onderzoekscommissie (POC) ingesteld
om ‘onderzoek te doen naar het door Gedeputeerde Staten sinds 1 april 2007
gevoerde bestuur aangaande het uitzetten van tijdelijk beschikbare financiële
middelen’.26 Medio juni 2009 komt het rapport van de POC in de Staten.
Vlak daarvoor ontstaat een bestuurscrisis, nadat de gedeputeerden hebben
besloten ontslag te nemen.
De Commissie volgt het accountantsoordeel dat de treasury-functie thans
beter in de organisatie is gewaarborgd.
Risicomanagement
De provincie heeft in de loop der jaren een gestage ontwikkeling van het beleid
omtrent risicomanagement doorgemaakt. E&Y schetst een beeld van wat die accountant aantrof toen zij in het najaar van 2009 haar werkzaamheden startte. Wat
betreft risicomanagement, toezicht en financieel management stonden controles
naar haar inzicht vaak nog in de kinderschoenen. De provincie Noord-Holland
keek volgens E&Y vooral naar maatschappelijke en veel minder naar financiële
doelstellingen.
De accountants wijten het gebrek aan sturing en risicomanagement aan een combinatie van enerzijds daadkracht willen tonen, maar anderzijds niet precies weten
wat dit op financieel vlak voor gevolgen kan hebben. Een andere verklaring kan
volgens E&Y zijn, dat de provincie ruim in haar middelen zat en dat de noodzaak om de risico’s scherp te krijgen minder aanwezig was. De provincie heeft
met de privatisering van stroomopwekkingsbedrijf UNA N.V. en de verkoop van
aandelen in Nuon N.V. aan Vattenfall (2009) honderden miljoenen euro’s ontvangen. Hoewel een groot deel daarvan door middel van investerings- en stimuleringsprogramma’s in de provincie is geïnvesteerd, is de aanwezigheid van zoveel
middelen de scherpte van het financiële beleid niet ten goede gekomen.
Accountant E&Y bevestigt in een interview de stappen die met name de laatste jaren zijn gezet op het gebied van risicomanagement. De houding tegenover risico’s
is verbeterd. Er is volgens de accountants thans veel meer aandacht voor business
cases, risicomodellen en de wijze waarop het toezicht wordt vormgegeven.
26

Bron: Statenvoordracht 33 bij Rapport ‘Triple-R, Regels, Rendement, Risico’, opgesteld door de Provinciale Onderzoekscommissie (POC), 31 mei 2009
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Optimalisering planning & control-functie
De provincie heeft zich stapsgewijs ontwikkeld van de nadruk op financial
control naar business control. Dit beeld wordt bevestigd doordat er op het
gebied van control minder bevindingen worden gesignaleerd en minder
zwaarwegende aanbevelingen door de accountant worden gedaan. De rapportages bevatten in het verleden vooral financieel georiënteerde (management)informatie. Dit bemoeilijkte het beoordelen van beleidsinhoudelijke
doelstellingen in het kader van de controlerende functie van de Staten.
Hoewel het, gelet op de doorlooptijd van deze bevinding, een duidelijk ontwikkelingsproces voor de provincie is geweest, zijn de verantwoordingsrapportages nu volgens de accountant daadwerkelijk meer gericht op business
control in plaats van alleen op financial control. Zo heeft de provincie bij de
interne beheersing van grote infrastructurele projecten een meer risicogerichte houding ontwikkeld. Er worden risicoanalyses opgesteld om tijdig te
kunnen bijsturen.
Conclusie en toekomst
De conclusie luidt dat het college van Gedeputeerde Staten in het verleden niet
altijd signalen vanuit de interne en externe controles heeft opgepakt, maar dat
op dit terrein inmiddels een duidelijke kentering heeft plaatsgevonden.
De Commissie constateert dat de aandacht die vanaf 2009, na de Landsbankiaffaire, is geschonken aan de versterking en verbetering van het provinciebrede financiële beleid van control, van het ene uiterste (relatief weinig aandacht)
naar het andere lijkt te zijn verschoven (relatief veel aandacht). Dit heeft te
maken met de tijdgeest door de zware economische crisis, maar ook de toegenomen deskundigheid en betrokkenheid van het bestuur op dat gebied.
Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie hebben de lessen uit het
POC-rapport en de aanbevelingen van de accountant in toenemende mate
geagendeerd en overgenomen. Mede hierdoor concludeert de Commissie dat
de provincie duidelijk stappen heeft gezet op het terrein van interne en externe controles.
Voor de toekomst is overigens een verdere versterking van de controlfunctie
voorzien. Naast de benoeming van een nieuwe concern-controller, is een
vijfpuntenplan ontwikkeld voor de noodzakelijke professionalisering van
de controlfunctie. De punten hebben onder meer betrekking op versterking
van de interne en externe sturing, risicomanagement en het vergroten van de
meerwaarde van de auditfunctie.
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken, ook op
het gebied van in- en externe controle (zie paragraaf 4.4). Er wordt een voor56

beeld – over de vermogenspositie van de provincie Noord-Holland – aangehaald met ‘rauwe kantjes’. De Commissie is van mening dat in die casuïstiek
de interne (juridische) controle goed heeft gewerkt, waardoor er geen schade
is ontstaan.

3.5 Ruimtelijke ordening
3.5.1 Inleidend
Waarom dit thema?
De meeste meldingen hebben te maken met het onderwerp ruimtelijke ordening. Dit is de reden om dit onderwerp als specifiek thema te noemen en
onderzoek te doen naar dat beleidsterrein. Temeer daar de Commissie het
onderzoek heeft uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat de aangepaste Wet
op de Ruimtelijke Ordening (juli 2008) het provinciaal bestuur van meer
sturingsmogelijkheden voorziet dan in het verleden het geval was. Bijvoorbeeld als het gaat om de structuurvisie, de in- en aanpassing van plannen en
het geven van aanwijzingen aan gemeenten.
De verruiming van sturingsmogelijkheden vergt niet dat deze zonder meer
worden ingezet. De mate waarin en de manier waarop dat is gebeurd, met
name op het punt van de afweging van ieders in geding zijnde belangen,
geeft een inkleuring van de bestuurscultuur.
Kader
Tot en met 30 juni 2008 was de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) van
kracht. Vanaf 1 juli 2008 is die vervangen door de Wet ruimtelijke ordening
(Wro). In de Wro zijn de bevoegdheden van de provincie aanzienlijk veranderd.
In de WRO was het streekplan het belangrijkste ruimtelijk ordeningsinstrument van de provincie. Het streekplan was tegelijkertijd beleidsinstrument en
normstellend instrument. In streekplannen legde de provincie vast waar bijvoorbeeld nieuwe woningbouwprojecten of bedrijventerreinen werden toegestaan (of juist niet) en waar natuur moest komen of blijven. De provincie
had de bevoegdheid bestemmingsplannen van gemeenten goed te keuren; het
plan moest voldoen aan het provinciale ruimtelijk beleid dat in het streekplan
was vastgelegd.
In de (nieuwe) Wro is de rol van de provincie veranderd en daarmee ook het
instrumentarium dat de provincie tot haar beschikking heeft. Die veranderde
rol vloeit voort uit de volgende uitgangspunten van de Wro:
1. Scheiding tussen beleid en normstelling: het streekplan was zowel een beleidsinstrument als een normstellend (en daarmee een juridisch bindend)
instrument. De structuurvisie, de opvolger van het streekplan, is alleen

57

een strategisch beleidsdocument en alleen bindend voor de provincie zelf.
Normstellende instrumenten van de provincie zijn de verordening, aanwijzingen en het inpassingsplan.
2. Subsidiariteit: normstelling voor het gebruik van de ruimte vindt plaats op
het overheidsniveau dat daarvoor het meest geëigend is. Meestal is dat de
gemeente (bestemmingsplan). De provincie zet haar normstellende instrumenten alleen in als de realisatie van het provinciaal belang dit noodzakelijk maakt.
3. Proactiviteit: de provincie dient zoveel mogelijk vooraf kenbaar te maken
wat de provinciale doelen en belangen van het ruimtelijk beleid zijn.
De provincie heeft geen instemming van een gemeente nodig om over te
gaan tot het maken van een inpassingsplan. Dat houdt in dat de provincie
een gemeente daarmee kan ‘overrulen’ als de gemeente weigert een bestemmingsplan te maken dat aan de wensen van de provincie voldoet. In dat
geval moet de gemeente voldoende gelegenheid van de provincie hebben
gekregen om het bestemmingsplan vrijwillig aan te passen.
Private partijen
Private partijen hebben er belang bij dat hun plannen voor een bepaald gebied in het streekplan (voor 1 juli 2008) of de structuurvisie (vanaf 1 juli
2008) worden opgenomen. Zowel het streekplan als de structuurvisie vormt
het belangrijkste beleidsdocument waarin het provinciale ruimtelijke beleid
is vastgelegd.
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven zullen lobbyen om in een gebied
waar zij een grondpositie hebben, woningen te mogen bouwen of een bedrijventerrein te ontwikkelen. Want als de provincie dit gebied in een streekplan
of in een structuurvisie aanwijst als locatie voor woningbouw of bedrijvigheid, dan hebben deze bedrijven een sterke onderhandelingspositie als het
bestemmingsplan vervolgens daadwerkelijk bebouwing mogelijk maakt. Op
grond van het zelfrealisatiebeginsel mogen eigenaren zelf een bestemmingsplan realiseren.27
Het is ook mogelijk dat gronden in een gebied in bezit zijn van handelaren
of beleggers in grond. Het gaat dan meestal om agrarische gronden. Voor
deze groep is het interessant als de bestemming van die gronden van agrarisch verandert in woningbouw. Daar is veel winst mee te behalen. De prijs
van bedrijfs- of woningbouwgrond is veel hoger dan de prijs van agrarische
grond of natuur.

27

W J de Regt, De grondmarkt in gebruik RIVM rapport 550016001/2003 (p 15)
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3.5.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Referentiekader
Bij de beoordeling van de casuïstiek heeft de Commissie de WRO en Wro
als referentiekader gebruikt. Het is bijzonder lastig vast te stellen waar de
scheidslijn ligt tussen het gebruik en het misbruik maken van bevoegdheden
die op grond van deze wetgeving aan de provincie toekomen. In die gevallen bijvoorbeeld waarin de meldingen van vermeende onregelmatigheden
handelen over mogelijke samenspanning tussen private partijen en een gedeputeerde, is het niet zozeer de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening die centraal staat bij de vraag of er daadwerkelijk van onregelmatigheden sprake is. Bij die meldingen gaat het veeleer om de vraag of er al dan
niet sprake is geweest van belangenverstrengeling en mogelijk ook corruptie.
Bijvoorbeeld als het gaat om het (1) in overleg met, (2) onder invloed van, of
zelfs (3) onder druk van private partijen, opnemen van specifieke projecten
in de structuurvisie. In een dergelijk geval speelt de bevoegdheid van (leden
van) het college van Gedeputeerde Staten weliswaar een rol, maar gaat het er
uiteindelijk om of er in het samenspel tussen publieke en private partijen al
dan niet iets onoorbaars is gebeurd.
Collegeprogramma ‘Krachtig, in Balans’
Op het gebied van de ruimtelijke ordening speelt het collegeprogramma
Krachtig, in Balans een belangrijke rol. Het begint met een forse paragraaf
over de ruimtelijke ordening. Enkele passages zijn illustratief voor de bestuurscultuur van het college en de stijl van de formateur en verantwoordelijke gedeputeerde Hooijmaijers. Een uitgebreid citaat uit het collegeprogramma is gerechtvaardigd om deze bestuurscultuur te verhelderen.
‘In de uitvoeringsprogramma’s van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland
en het streekplan Noord-Holland Zuid is aangegeven welke projecten de
provincie van groot belang acht. Dit zijn majeure projecten als het Wieringerrandmeer, Wonen in het Groen Kennemerland, HaarlemmermeerBollenstreek en KNSF/Bloemendalerpolder. Wij zullen daarvoor, als daartoe
de noodzaak bestaat een aanwijzing geven, zoals nu binnen de huidige
wetgeving mogelijk is en straks binnen de wetgeving van de nieuwe Wet
op de ruimtelijke ordening (Wro) ook. Daarnaast is een aantal kleinere projecten van eminent belang, variërend van de stadsvernieuwing Den Helder
en de uitbreiding van de haven van Den Helder op het grondgebied van de
gemeente Anna Paulowna tot de realisering van het project Ter Sype bij het
vliegveld Hilversum. De realisatie van deze projecten zal worden voortgezet.
Wat betreft de haven van Den Helder geven wij de gemeenten nog tot de
zomer om tot overeenstemming te komen, anders wijzen wij zelf de locatie
aan.’28
28

Krachtig, in Balans, collegeprogramma 2007-2011, p 5
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In de Statenvergadering van 12 april 2007 komt het onderwerp ruimtelijke
ordening aan de orde. Gedeputeerde Visser geeft aan dat er in de gewestelijke vergadering van de PvdA vragen zijn gesteld over de nieuwe flinkheid
die het collegeprogramma uitstraalt: ‘het zwaaien met het instrument aanwijzing en je spierballen laten zien’. Hij stelt dat de nieuwe flinkheid niet alleen
afkomstig is van de VVD, maar ook van de PvdA. Visser: “Ook ik heb mij
de afgelopen acht jaar ongelooflijk eraan gestoord dat wij op basis van democratische besluitvorming projecten vaststellen, dat wij het belang daarvan
voor de samenleving in Noord-Holland nadrukkelijk inzien, maar dat projecten jaar na jaar kunnen worden tegengehouden en vertraagd.”
Wellink (SP) gaat in op het dualisme ‘Het college heeft de afgelopen periode te veel ruimte genomen en gekregen om zich in te laten met zaken zoals
het realiseren van prestigieuze projecten. Belangrijke zaken zijn daardoor
blijven liggen. Statenleden moeten het zich aantrekken dat zij de afgelopen
periode te weinig gebruik hebben gemaakt van hun taakstellende rol en het
college maar zijn gang hebben laten gaan. Dat moet de komende tijd anders’.
Bruystens (Ouderenpartij NH) ziet de dwang in de ruimtelijke ordening heel
scherp. Het betekent dat linksom of rechtsom de grote projecten zoals Wieringerrandmeer zullen worden afgedwongen. Kortom: de tijd van de polder
en het pappen en nathouden zijn gedurende deze collegeperiode voorbij.
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken, ook op
het gebied van het in deze paragraaf besproken thema ruimtelijke ordening
(zie paragraaf 4.5) en separaat over belangenverstrengeling (zie paragraaf
4.7). Er worden daarbij voorbeelden – over onder meer de totstandkoming
van de structuurvisie en het gebruik maken van een inpassingsplan – aangehaald met ‘rauwe kantjes’. Het betreft overigens telkenmale voorbeelden
waarbij gedeputeerde Hooijmaijers een rol speelt. De voorbeelden zeggen
daarmee meer iets over diens bestuursstijl dan over de bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland.

3.6 Financieringen
3.6.1 Inleidend
Waarom dit thema?
Een aantal meldingen heeft te maken met het thema financieringen. De provincie Noord-Holland staat, als het gaat om de onderzoeksperiode van de
Commissie, te boek als een ‘rijke provincie’. Wellicht – aldus de suggestie
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achter een aantal meldingen – reden voor de buitenwereld om financieringsaanvragen bij de provincie neer te leggen (zeker nadat de financieel-economische crisis het aantrekken van gelden moeilijker maakte) dan wel om
creatieve financieringsconstructies te hanteren.
Als onderdeel van de beoordeling van de bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland acht de Commissie het van belang in te gaan op de vraag
of er prudent middelenbeheer heeft plaatsgevonden, dit mede in het licht van
het eerdere provinciale onderzoek naar de Landsbanki-affaire.
Kader
De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft aan dat openbare
lichamen uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak
leningen mogen aangaan, middelen kunnen uitzetten of garanties kunnen
verlenen. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn slechts mogelijk, indien
het uitzetten van middelen een prudent karakter heeft en niet is gericht op het
genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico.
3.6.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Overeenkomsten met private partijen
Enkele door de Commissie ontvangen meldingen hebben betrekking op
publiek-private financieringen (daaronder ook borgstellingen en garantstellingen). Het zijn meldingen die afkomstig zijn vanuit het ambtelijk apparaat
en die worden gekenmerkt door betrokkenheid van gedeputeerde Hooijmaijers. Het zijn onder meer meldingen over de dossiers DarwinD, SADC/Segro
en Leeker Woonlanden.
Toetsing door ambtelijk apparaat
De Commissie stelt vast dat de checks & balances in voornoemde gevallen
goed hebben gewerkt. Steeds heeft het ambtelijk apparaat een toetsing verricht op de dossiers, aan de hand van vragen zoals:
• Wordt binnen de wettelijke kaders geopereerd?
• Is er sprake van een provinciaal belang?
• Welke risico’s loopt de provincie Noord-Holland en zijn die afdoende afgedekt?
• Is er al dan niet sprake van ongeoorloofde staatssteun?
• Ligt er een positieve business case?
Daar de antwoorden op deze vragen in de genoemde gevallen in meer of
mindere mate negatief waren, is in de meeste gevallen geen invulling gegeven aan de creatieve gedachten van toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers of
private partijen.29 Daardoor is het lopen van onnodige risico’s voorkomen.
In het kader van de casus Distriport loopt er overigens een dispuut tussen de provincie Noord-Holland en marktpartijen over een borgstellingsovereenkomst
29
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Nu de financieringen niet geëffectueerd zijn, kiest de Commissie ervoor de
casuïstiek niet in hoofdstuk 4 te bespreken, maar hier een voorbeeld – ter
illustratie van de handelwijze van Hooijmaijers – op te nemen.
Voorbeeld: DarwinD
De provincie Noord-Holland heeft enige tijd een belang – via aandelenbezit
– in DarwinD. Dit betrof een dochteronderneming van Econcern. De belangstelling voor deze ondernemingen vanuit de provincie Noord-Holland is op
zich begrijpelijk, namelijk vanuit het perspectief van bijvoorbeeld duurzame
energie en werkgelegenheid. Belangstelling in de vorm van het verstrekken
van een financiering op een wijze zoals verderop beschreven – in een notitie aan een ambtenaar – en zoals voorgesteld door toenmalig gedeputeerde
Hooijmaijers, acht de Commissie echter onbegrijpelijk.
‘Graag wil ik dat je het volgende voor mij op papier zet. Bij Albert [Commissie: dit betreft Albert Moens, collega gedeputeerde] heeft zich DarwinD
gemeld die cru gezegd geld nodig hebben. Ik zou het volgende uitgewerkt
willen zien.
De provincie zou 100 mio kunnen lenen op de kapitaalmarkt, ik schat 10 jaar
rond de 4,5% en dit geld aan DarwinD geven.
Echter daarvoor terug krijgen we dat de moedermij bv ons een bankgarantie afgeeft of een andere zekerheid teneinde te garanderen dat de 100 terugkomt naar
ons tzt. Verder dat wij als dank voor onze inspanningen de zekerheid krijgen
van vestiging van DarwinD te NH en bv opnieuw ‘om niet’ 10% in deze firma.’
De Commissie begrijpt niet – mede omdat er geen verdere documentatie
voorhanden is waaruit een duidelijke en deugdelijke business case blijkt –
waarom de provincie Noord-Holland geld zou willen gaan lenen teneinde
een private partij in staat te stellen dat geld vervolgens van de provincie te
lenen. De Commissie begrijpt dat ook niet, indien tegenover de lening een
bankgarantie van de moedermaatschappij van DarwinD, te weten Econcern,
zou staan. Zelfs dan blijft het vreemd geld te lenen teneinde geld uit te kunnen lenen. De provincie Noord-Holland is immers geen financiële instelling.
De Commissie begrijpt voorts de woordkeuze in de slotzin niet, met name
de frase ‘als dank voor onze inspanningen’. Een dergelijke woordkeuze past
niet bij de zakelijkheid die in een kwestie die gaat om 100 miljoen euro (gemeenschapsgeld) verwacht moet worden.
Overigens merkt de Commissie op dat de moedermaatschappij van DarwinD
– die de bankgarantie zou hebben moeten verstrekken – korte tijd later failliet is gegaan. Verder wordt verwezen naar paragraaf 4.6.2 waarin de casus
DarwinD ook aan de orde komt.
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3.7 Deelnemingen
3.7.1 Inleidend
Waarom dit thema?
De provincie Noord-Holland maakt – net als de meeste andere overheden
– gebruik van deelnemingen en publiek-private constructies. Daardoor worden bevoegdheden en sturingsmogelijkheden op afstand geplaatst. Hetgeen
kansen en risico’s met zich brengt. De vraag is hoe daar in het licht van de
bestuurscultuur in de praktijk mee om is gegaan. Dit ook bezien vanuit het
perspectief van de overheidsbrede stimulans en bereidheid om te komen tot
intensievere samenwerking met marktpartijen.
Kaders
Gedeputeerde Staten besluiten slechts tot oprichting van en deelnemingen in
stichtingen, maatschappijen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en
onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat het openbaar belang dient.
Een besluit daarover wordt niet eerder genomen dan nadat Provinciale Staten
een ontwerpbesluit is toegezonden en dit orgaan in de gelegenheid is gesteld
wensen en bedenkingen ter kennis van het college van Gedeputeerde Staten
te brengen.
3.7.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Eerste deel onderzoeksperiode: 2003 – ultimo 2008
In dit deel van de onderzoeksperiode heerst er een positieve sfeer ten aanzien
van actief ondernemerschap. De provincie Noord-Holland heeft voldoende
middelen ter beschikking en zet nadrukkelijk de luiken open. Er worden
diverse publiek-private samenwerkingsverbanden opgestart, er is in toenemende mate sprake van deelnemingen en de oprichting van ontwikkelingsmaatschappijen.
De Commissie is van mening dat met name in deze periode te opportunistisch – in de zin van te weinig doordacht en met (te) veel risico’s – is gehandeld. De aangetroffen documentatie geeft geen helder inzicht in de business
case die per deelneming is gemaakt, zo die al is gemaakt, met daarbij de
argumenten voor en tegen en een exacte duiding van het provinciaal belang.
Ook een exact inzicht in de aangegane risico’s ontbreekt vaak. Voorts is het
onduidelijk welke criteria bij het aanstellen van directieleden en commissarissen werden gehanteerd. Welke boodschap zij hebben meegekregen en
binnen welke kaders zij dienden te opereren. Wat was de reikwijdte van het
handelen, welke deals mochten worden afgesloten en hoe zat het met de mogelijkheden tot oprichting van (klein)dochters?
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Tweede deel onderzoeksperiode: 2009-2011
Mede naar aanleiding van Landsbanski verandert de houding binnen de
provincie Noord-Holland: behoefte aan meer sturing, minder risico’s, meer
inzicht, minder opportunisme. In 2010 ziet de Kadernota Verbonden Partijen
het licht (een verbonden partij is een organisatie, waarin de provincie zowel
een bestuurlijk als financieel belang heeft) en zijn er diverse evaluaties uitgevoerd (Berenschot, Ecorys en de Randstedelijke Rekenkamer).
Als logisch gevolg van de omslag ontstaat een cultuur met een zekere angst
en vrees voor het op afstand plaatsen van activiteiten. De provincie NoordHolland gaat de risico’s beter beheersen, de controle en het toezicht worden
aangescherpt. De losse houding uit het verleden is vervangen door een strakke houding. Bepaalde vehikels worden afgebouwd (RON, NHN-Vastgoed en
Participatie).
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken. Ook op
het gebied van deelnemingen (zie paragraaf 4.6). Er worden enkele voorbeelden – ODENH, DarwinD en ONHN – aangehaald met ‘rauwe kantjes’. De
Commissie is van mening, dat in die casuïstiek gedeputeerden onzorgvuldig
hebben gehandeld en dat het college van Gedeputeerden Staten onvoldoende
zicht heeft gehouden op de op afstand geplaatste activiteiten en de daarbij
behorende risico’s.

3.8 Afsluitend
De in dit hoofdstuk besproken thema’s hebben de Commissie goed inzicht
gegeven in de manier van werken in de diverse in het onderzoek betrokken
collegeperioden. De themabeoordeling duidt op de noodzaak om op onderdelen – in de (sub)paragrafen weergegeven – tot aanscherping van procedures
en beleid te komen. Voorts toont het een aantal verbeterpunten die deels in
de loop der tijd – bijvoorbeeld op het gebied van in- en externe controle –
reeds in gang zijn gezet. Hetgeen duidt op het lerend vermogen dat binnen de
provinciale organisatie aanwezig is. Maar het duidt ook op de wil afscheid
te nemen van een verleden, waarin de provincie Noord-Holland op minder
fraaie wijze in de schijnwerpers is komen te staan.
De Commissie heeft naast de zes in dit hoofdstuk besproken thema’s nog een
thema belicht, namelijk: (de schijn van) belangenverstrengeling. Dit thema
komt – omdat hierin veel casuïstiek is verwerkt – in het navolgende hoofdstuk aan de orde.
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4 (Vermeende) onregelmatigheden
In dit hoofdstuk komen (vermeende) onregelmatigheden aan de orde. Net als
in hoofdstuk 3 volgt eerst een verantwoording van de selectie. In aanvulling
op de in dat hoofdstuk behandelde thema’s komt in de volgende paragrafen
(2 tot en met 6) de casuïstiek naar aanleiding van die thema’s aan de orde.
Vervolgens volgt een paragraaf over (de schijn van) belangenverstrengeling
(paragraaf 7). Daarna worden nog enkele specifieke meldingen en dossiers
weergegeven (paragraaf 8) waarna het hoofdstuk wordt afgesloten (paragraaf 9).

4.1 Verantwoording selectie
Niet alle meldingen betreffen daadwerkelijk onregelmatigheden
Dit hoofdstuk gaat over (vermeende) onregelmatigheden. De Commissie
plaatst het woord ‘vermeende’ bewust tussen haken en aanhalingstekens.
Met name, maar niet exclusief, vanuit het ambtelijk apparaat zijn de nodige
meldingen gekomen onder het mom van ‘kijk er eens naar’ of ‘is dit niet opvallend’? Het is goed dat dergelijke meldingen de Commissie hebben bereikt
en dat deze in het onderzoek zijn betrokken: baat het niet, het schaadt ook
niet.
Dit – ‘kijk er eens naar’ – is ook het geval met een aantal meldingen die niet
uit het ambtelijk apparaat afkomstig zijn. Daarvan is het soms zeer de vraag
of er daadwerkelijk van onregelmatigheden sprake is (geweest). Diverse
malen wordt wel de suggestie gewekt van onregelmatigheden, maar daarbij
ontbreken concrete aanknopingspunten voor de bewijsgaring. De Commissie heeft dergelijke meldingen wel onder de loep genomen, maar ze werden
uiteindelijk terzijde gelegd.
Het terzijde leggen van meldingen, na een eerste beoordeling en selectie,
is reeds in paragraaf 1.5 aan de orde gesteld. Op die plaats is een aantal redenen genoemd dat deels nadere toelichting behoeft. De Commissie dient
zich immers niet alleen te verantwoorden voor hetgeen in deze rapportage
is opgenomen, maar ook voor hetgeen daar niet in is opgenomen. Temeer
daar in het verleden is gebleken dat diverse melders eerder de pers hebben
gezocht teneinde hun zaak aanhangig te maken. Een enkeling benaderde niet
alleen de pers, maar ook Statenleden, gedeputeerden of de commissaris van
de Koningin. Met soms mediaberichten of discussies in Provinciale Staten
als gevolg.
Niet iedere melder zal tevreden zijn over de werkwijze van de Commissie
bij het terzijde leggen van meldingen. De Commissie verwacht daarom dat
na het uitkomen van haar rapport juist voor die meldingen (wederom) mediaen mogelijk ook politieke aandacht zal worden gezocht. Ontevredenheid is
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ieders goed recht, maar de keuzes van de Commissie dienen wel te worden
geplaatst en beoordeeld in het perspectief van de taakopdracht van de Commissie. Want daarin schuilt een belangrijke oorzaak van het terzijde leggen
van bepaalde meldingen, hetgeen hierna wordt gemotiveerd.
Melding heeft geen betrekking op handelen van een bestuurder
Diverse meldingen hebben geen betrekking op het handelen van een bestuurder die zitting heeft (gehad) in het college van Gedeputeerden Staten van
Noord-Holland. Die meldingen vallen daardoor buiten de taakopdracht van
de Commissie.
Een voorbeeld betreft een melding van oliehandelaren die al jarenlang strijden met de provincie. Zij ervaren tegenwerking van ambtenaren van de provincie. Voor het beslechten van hun zaak staat de gang naar de rechter open;
die in het verleden overigens ook al door hen is gezocht.
Een ander voorbeeld gaat over meldingen die betrekking hebben op zaken
die zich weliswaar binnen de provincie Noord-Holland afspelen, maar op
gemeentelijk niveau liggen. Indien in dergelijke gevallen geen sprake is van
directe bemoeienis van een lid of leden van het college van Gedeputeerde
Staten en er van concrete onoorbare handelingen van die kant geen sprake
is, heeft de Commissie de melding terzijde gelegd. Overigens zijn dergelijke meldingen veelal op gemeentelijk niveau reeds bekend of zijn ze reeds
eerder in een gerechtelijke procedure betrokken. In sommige gevallen zijn
melders door de Commissie gewezen op een andere route om hun melding
op daartoe bestemde plaatsen onder de aandacht te brengen.
Een ander voorbeeld betreft een dispuut tussen een ambtenaar en de provincie. Deze kwestie is, na bemiddeling van de Commissie, inmiddels elders
beslecht.
Melding gaat over een individueel of groepsbelang
Diverse meldingen hebben nadrukkelijk betrekking op een individueel belang of een groepsbelang. Het betreft partijen die bij de provincie NoordHolland en ook bij Provinciale Staten bekend zijn en die reeds om die
reden buiten de taakopdracht van de Commissie kunnen vallen (daarin staat
immers centraal of er ‘onterecht zaken onbekend of onvoldoende bekend
zijn aan GS en PS’). Desondanks heeft de Commissie deze meldingen wel
beoordeeld. Daarbij is geconstateerd dat het gaat om meldingen waarin
reeds een gang naar de rechter is gemaakt of nog wordt gemaakt. Het zijn
daarmee zaken die primair aan de rechter zijn om te beoordelen en niet aan
de Commissie. Bovendien hebben betrokkenen veelal de pers en Statenleden
geïnformeerd en zijn die zaken ook om die reden reeds bij Provinciale Staten
bekend.
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De Commissie doelt in voorgaande alinea bijvoorbeeld op de zaken waarin
de heren Beusenberg (bedrijventerrein De Liede en de gemeente Haarlemmermeer), Moné (kort gezegd Distriport) en Wokke (idem) een rol spelen.
Hun meldingen, suggesties en aantijgingen van onoorbaar gedrag van collegeleden zijn noch voor de rechter, noch voor de Commissie zodanig beargumenteerd en van bewijslast voorzien dat zij voor waar kunnen worden
aangenomen. Betrokkenen zullen daar overigens vermoedelijk anders over
blijven denken.
Bij wijze van voorbeeld van een rechterlijk oordeel in deze, verwijst de
Commissie naar een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Alkmaar. Het gaat om een kort geding30 tussen de provincie Noord-Holland
en (onder meer) de heer Wokke.
Wokke heeft Bond en Bruins Slot beschuldigd van omkoping bij de ontwikkeling van de Distriport-gronden in Wester-Koggenland en Schipper van
betrokkenheid daarbij. Doordat Wokke zijn beschuldigingen weigert te onderbouwen met feiten, handelt hij onrechtmatig tegen het drietal én provincie
Noord-Holland die hierdoor in hun goede naam zijn aangetast. Wokke moet
een rectificatie plaatsen op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad,
het Haarlems Dagblad en op de website van Vastgoedmarkt. De gevorderde
schadevergoeding wordt afgewezen, omdat de schade onvoldoende concreet
is gemaakt en een kort gedingprocedure zich niet leent voor nader onderzoek.
Wokke is projectontwikkelaar en wil de ontwikkeling van het bedrijventerrein Distriport Noord-Holland van de provincie overnemen. Tijdens gesprekken hierover heeft Wokke eerder genoemde heren meerdere malen beschuldigd van omkoping. De beschuldigingen zijn via Statenlid Brinkman en
Wokke zelf ook terecht gekomen in de media.
Wokke heeft diverse malen aangekondigd voor de Commissie met bewijzen te
komen. De Commissie heeft het door hem aangedragen materiaal ontvangen
en beoordeeld. De Commissie ziet daarin echter noch bewijs van omkoping,
noch concrete aanknopingspunten voor een vruchtbaar vervolgonderzoek.
Voorbeelden van de behartiging van een groepsbelang betreft de actiegroep
‘Berkhout is Boos’. Ook hier gaat het om de ontwikkeling van Distriport,
een project op het gebied van ruimtelijke ordening. Keuzes die op dat gebied
worden gemaakt, raken altijd de belangen van betrokken partijen, met als
gevolg dat de een – in meer of mindere mate – tevreden en de ander juist ontevreden zal zijn. Simpel gesteld, indien de provincie een andere keuze had
gemaakt, dan was niet ‘Berkhout boos’, maar een andere belangengroep. Dat
is inherent aan beleidskeuzes die nu eenmaal op het gebied van ruimtelijke
ordening moeten worden gemaakt.
30
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‘Berkhout is Boos’ heeft geen concrete nieuwe feiten over (onoorbare) handelingen aangedragen die bij Provinciale Staten – direct, via rechtsgedingen,
de media of de website van de actiegroep – onbekend zijn. De Commissie
ziet – gegeven haar opdracht – dan ook geen reden hier nader over te rapporteren. Dit laat overigens onverlet dat de toegevoegde waarde van een dergelijke belangengroep in het democratisch proces en de democratische controle
groot kan zijn. Zo was zonder de juridische inspanningen van ‘Berkhout is
Boos’ wellicht de side letter inzake Distriport nooit naar boven gekomen.
Dat document was mede de aanleiding om onderhavige Commissie in te stellen. Maar zoals gezegd: het is niet aan deze Commissie beleidsmatige keuzes
te veroordelen of te rechtvaardigen. Het is wel aan de Commissie concrete,
nieuwe, aanwijzingen van onregelmatigheden te onderzoeken.
Onderwerp melding is al onderzocht
Ook andere meldingen hebben betrekking op feitencomplexen die al adequaat door anderen zijn onderzocht en waarbij geen (nieuwe) concrete
aanknopingspunten zijn aangetroffen in verband met mogelijke onregelmatigheden. Het gaat met name om Landsbanki (onderzoek Provinciale
Onderzoekscommissie), declaratie- en bonnetjesaffaire, Wierringerrandmeer
(onderzoek Randstedelijke Rekenkamer en IRS) en Bloemendalerpolder (onderzoek IRS).
Opbouw hoofdstuk
In de paragrafen 4.2 tot en met 4.6 komt de casuïstiek naar voren die een
nadere inkleuring geeft aan de in hoofdstuk 3 besproken thema’s. Vervolgens
wordt in paragraaf 4.7 het thema (De schijn van) belangenverstrengeling
besproken. Daarna worden in paragraaf 4.8 nog enkele specifieke meldingen
en dossiers behandeld.

4.2 Casuïstiek geheimhouding
4.2.1 Wieringerrandmeer
Deze casus is een voorbeeld van een te gebrekkige motivering van het geheimhoudingsbesluit. Medio 2010 hebben het Wierings Beraad en een particulier, de heer De Graaf,31 een verzoek ingediend om informatie over het
Wieringerrandmeer openbaar te maken op grond van de Wob. Vervolgens
hebben Gedeputeerde Staten in augustus 2010 een deel van de gevraagde informatie wel en een deel niet verstrekt. Tegen dit besluit hebben genoemden
bezwaar aangetekend. In december 2010 vond een openbare hoorzitting van
de Hoor- en adviescommissie (HAC) daarover plaats. De HAC verklaarde de
bezwaren tegen het besluit tot niet openbaarmaking gedeeltelijk gegrond.
31
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De HAC overwoog in het advies aan Gedeputeerde Staten over openbaarmaking onder meer het volgende:32
‘Voor milieu-informatie geldt dat dit in beginsel openbaar moet worden gemaakt. Een weigering van deze informatie is wel mogelijk, maar slechts na
een belangenafweging zoals is voorgeschreven door artikel 10 lid 7 Wob en/
of 11 lid 4 Wob. De Commissie is van mening dat een eventuele weigering
zeer deugdelijk moet worden gemotiveerd. Als die motivering niet kan worden
gegeven, dan zal het document (geanonimiseerd) verstrekt moeten worden. De
bestreden beschikking ontbeert op dit punt een deugdelijke motivering.’
Na beëindiging van het project is door een besluit van het college van Gedeputeerde Staten, behoudens de stukken van intern beraad, de geheimhouding
van het project Wieringerrandmeer geheel opgeheven. Naar de mening van
de Commissie is dat terecht, mede gegeven de maatschappelijke commotie
en de kosten van dit project. Die vragen om controle en verantwoording.
4.2.2 KNSF
Context
De Wob kent een verplichting tot actieve openbaarmaking van niet-ambtelijke adviezen.33 Uit het KNSF-dossier blijkt, dat in 2004 op ambtelijk niveau
duidelijk is aangedrongen op openbaarmaking van het zogeheten Akro-rapport op grond van de Wob. De voordelen van openbaarmaking werden daarbij
duidelijk aangegeven. KNSF was echter tegen openbaarmaking en meldde dit
enkele malen schriftelijk aan het college van Gedeputeerde Staten. Ondanks
heldere ambtelijke adviezen over de wenselijkheid van openbaarmaking, besloot het college van Gedeputeerde Staten op 22 maart 2005 tot geheimhouding van het rapport van Akro Consult. Volgens het college van Gedeputeerde
Staten diende openbaarmaking ‘geen nadrukkelijk belang’.
Echter, over de KNSF-kwestie waren er meerdere, soortgelijke rapportages.
Het belang van de rapporten was onder meer inzicht geven in de kosten van
het opruimen en ontwikkelen van het KNSF-terrein. Die kosten zouden medebepalend zijn voor het antwoord op de vraag hoeveel woningen er gerealiseerd zouden moeten worden om die kosten te kunnen dekken.
KNSF was, ondersteund door Arcadis, voorstander van de ontwikkeling van
1.700 woningen en zette daar stevig op in. De provincie Noord-Holland volgde deze lijn die werd ondersteund door in eerste instantie de gedeputeerden
Meijdam en later Hooijmaijers. Een chronologisch overzicht geeft inzicht.
32
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Advies Hoor- en adviescommissie, Kamer Ia aan Gedeputeerde Staten d d 16 december 2010
Artikel 9 Wob: Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor het openbaar maken, zo nodig en
mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het
oog op het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en
voorstellen
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Het begin
In 2003 levert KNSF (Arcadis) de open begroting aan voor het KNSF-terrein, volgens welke 1.700 woningen nodig zouden zijn om de saneringskosten van het terrein te kunnen dekken. Eveneens in 2003 krijgt bureau Oranjewoud van de provincie Noord-Holland de opdracht tot toetsing van de door
KNSF aangeleverde open begroting. Het college van Gedeputeerde Staten
schrijft vervolgens in 2003 een (openbare) brief aan de gemeente Muiden:
‘Uit de second opinion van Oranjewoud is af te leiden dat de begroting weliswaar globaal is en dat nader onderzoek gewenst is om tot nauwkeuriger
ramingen te komen, maar gezien het stadium waarin de plannen verkeren,
wordt de begroting als goed bestempeld’. En ook: ’Wij hebben geen moeite
met het aantal woningen van ca. 1.700 omdat het KNSF-terrein deel uitmaakt van een gebied waarvoor in het streekplan een woningbouwtaakstelling van 5.000 woningen geldt. Voor ons college is dat voldoende voor dit
moment’.
Dat KNSF dan al laat blijken vast te houden aan de 1.700 woningen, komt
duidelijk naar voren in een ambtelijk verslag: ‘Met KNSF is gesproken over
de rapportage van Oranjewoud op 20 juni 2003. KNSF geeft aan dat zij kanttekeningen hebben bij de opmerkingen van Oranjewoud over de ruimte in de
begroting. Zij wijzen op de risico’s en de daarbij behorende financieringsrente. Oranjewoud zet die rente te gemakkelijk op 6%. Gezien de omvang van
het project zal er financiering moeten plaatsvinden, een rente van 6% gaat op
voor hypotheken maar niet voor projectontwikkeling met bijbehorende risico’s. De scenario’s zoals Oranjewoud die uitwerkt dat met enigszins minder
bebouwing evengoed nog kostendekkend wordt gewerkt, kloppen volgens
KNSF niet’.
KNSF schrijft het college van Gedeputeerde Staten overigens ook twee brieven met de strekking dat alles geheim moet blijven, behalve het aantal van
1.700 te realiseren woningen. Het presidium van Provinciale Staten – dus
niet Provinciale Staten zelf – wordt hierover eveneens schriftelijk geïnformeerd.
Intentieovereenkomst
De inhoud van de met KNSF gesloten intentieovereenkomst wordt eveneens
in het presidium samengevat gememoreerd. De overeenkomst zelf krijgen
presidium en Provinciale Staten niet te zien. Verder wordt een MER-procedure gestart, die op 4 oktober 2004 ter visie wordt gelegd, met in principe als
uitgangspunt in alle varianten: 1.700 woningen.
Over de intentieverklaring en het aspect geheimhouding wil de Commissie
het volgende opmerken. In artikel 5 van de overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland en KNSF staat: ’Partijen zullen, met inachtneming van
het hierna bepaalde, geheimhouding betrachten met betrekking tot de inhoud
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van deze Intentieverklaring, behoudens voor zover bekendmaking noodzakelijk is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving’.
De Commissie stelt vast dat deze bepaling uitgaat van geheimhouding, terwijl voor het bestuur openbaarheid uitgangspunt is en moet zijn. Een dergelijk bepaling in een overeenkomst staat volgens de commissie op gespannen
voet met de Wob, tenzij het om een uitzonderingssituatie gaat. Daarvan kan
bijvoorbeeld sprake zijn indien openbaarmaking de onderhandelingspositie
zozeer kan schaden dat economische of financiële belangen geacht moeten
worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking.
Bij de intentieverklaring is de Commissie echter niet gebleken welke argumentatie en afweging ertoe hebben geleid dat de provincie Noord-Holland
akkoord is gegaan met een generieke geheimhoudingsbepaling. Nu dat niet
duidelijk is gemaakt, leidt dat de Commissie tot de conclusie dat een dergelijke generieke geheimhoudingsverklaring dan ook ongepast is.
Selectieve openbaarmaking
Het volgende relaas laat zien dat er in deze casus selectief met geheimhouding en openbaarmaking is omgegaan.
Ten eerste. Naar aanleiding van een Wob-verzoek – in 2003 ingediend door
een burger met uitzicht op het KNSF terrein – besluit het college van Gedeputeerde Staten op basis van een belangenafweging in het licht van de
Wob inzage aan de verzoeker te geven in de contra-expertise van ingenieursbureau Oranjewoud over de open begroting van KNSF aangaande de
exploitatie van het KNSF-terrein, voor zover daarin geen gegevens uit de
open begroting van KNSF zijn opgenomen. De leden van Provinciale Staten
ontvangen een brief met het besluit hierover. Expliciet besluit het college van
Gedeputeerde Staten om de contra-expertise zelf niet aan Provinciale Staten
mee te zenden. Bij de inzage bij de griffier van Provinciale Staten van de
contra-expertise, zijn de delen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de open
begroting van KNSF (opgesteld met behulp van Arcadis) dan wel daartoe
zijn te herleiden, weggelakt.
Ten tweede. Eind 2004, begin 2005 wordt een contra-expertise van bureau
Grid gepubliceerd. In het rapport wordt geconcludeerd dat het terrein nagenoeg schoon is, dat de kosten van sloop met minstens een factor tien overdreven werden en dat die ‘gevaarlijke fabriek’ in ieder geval haar poorten
zou sluiten omdat ze niet rendabel was.
Overigens constateert de Commissie dat de opsteller van het rapport aan de
kant van Grid een erkend tegenstander is van bouw op het KNSF-terrein. Het
gaat de Commissie er in dit geval niet om vast te stellen in welk rapport de
juiste feiten en conclusies zijn opgenomen, maar om de vraag hoe (consequent) er met het aspect geheimhouding en openbaarmaking is omgegaan.
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Ten derde. In 2004 geeft de provincie Noord-Holland een opdracht aan Akro
Consult om te adviseren over de strategie voor overleg met grondeigenaren.
Volgens Akro Consult zou een aantal van 600-700 woningen (in plaats van
1.700, zoals door KNSF berekend) ook volstaan om aan de kosten, verbonden aan sanering van KNSF-terrein, te voldoen. Daarna volgen kritische
reacties op het Akro Consult rapport, afkomstig van KNSF (Arcadis) en een
second opinion van Cap Gemini. Het rapport van Akro Consult wordt geheim gehouden en niet openbaar gemaakt.
Rapport Akro Consult: ambtelijk advies versus gedeputeerden
Uit vergaderstukken van het college van Gedeputeerde Staten blijkt dat voormalig gedeputeerde Meijdam van mening was dat Akro Consult de vragen
die de provincie had gesteld niet had beantwoord en dat om die reden het
Akro-rapport de status kreeg van ‘ambtelijke verkenning’. Bovendien zou,
na een contra-expertise van Cap Gemini het Akro-rapport door de provincie
Noord-Holland als achterhaald zijn beschouwd en daarom als niet meer relevant aangemerkt.
Op 26 oktober 2004 besluit het college van Gedeputeerde Staten – onder
oplegging van geheimhouding – Provinciale Staten te informeren en eerst
gesprekken met VROM, de gemeente en KNSF te willen voeren over de
nieuwe ramingen. Dus geen openbaarheid. Het collegelid Meijdam stelt dan
‘dat hij er niet omheen kan KNSF in elk geval nu reeds te informeren over
de nieuwe cijfers’. Het college van Gedeputeerde Staten stemt hiermee in.
Op ambtelijk niveau blijft men er anders over denken. Het blijkt namelijk dat
de beeldvorming, dat de provincie Noord-Holland 1.700 woningen wenst,
volgens ambtelijke adviezen dient te worden rechtgezet door openbaarmaking van de nieuwe Akro-ramingen. Uit documentatie blijkt dat het college
van Gedeputeerde Staten een ambtelijk advies over communicatie en strategie ontving. Dat advies maakt duidelijk dat op ambtelijk niveau werd voorgesteld maximale openbaarheid te betrachten over het Akro-rapport (waaruit
blijkt dat met veel minder woningen kan worden volstaan) en dat het voor
diverse partijen verheugend moest zijn dat de ramingen neerwaarts konden
worden bijgesteld.
Begin 2005 neemt gedeputeerde Hooijmaijers de portefeuille KNSF van
gedeputeerde Meijdam over en volgt diens lijn van geheimhouding van het
Akro-rapport. Op dat moment ligt er een brief van KNSF met als strekking
dat alle cijfers en dus ook het Akro-rapport geheim moeten blijven en dat de
provincie de gemaakte afspraken zal schenden als zij toch de nieuwe cijfers
van Akro Consult openbaar maakt.
Uit twee nota’s van het college van Gedeputeerde Staten (respectievelijk van
22 februari 2005 en 22 maart 2005) blijkt echter dat voor geheimhouding
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van het rapport, aldus het in de nota’s opgenomen advies van het ambtelijk
apparaat, geen feitelijke grondslag in de Wob was te vinden.
Tegenover de bezwaren van KNSF over opheffing van de geheimhouding
stellen ambtenaren van de provincie Noord-Holland dat de bezwaren van
KNSF niet overtuigend zijn, omdat KNSF niet duidelijk maakt welke schade
zij zou leiden bij openbaarmaking van het Akro-rapport.
Ondanks de heldere ambtelijke adviezen over de wenselijkheid van openbaarmaking, besluit het college van Gedeputeerde Staten op 22 maart 2005
tot geheimhouding van het ‘Rapport Bloemendalerpolder KNSF terrein,
strategiebepaling’ van Akro Consult. Volgens Gedeputeerde Staten dient
openbaarmaking ‘geen nadrukkelijk belang’ en was er geen Wob-verzoek tot
openbaarmaking ingediend.
Wob-zaak 2011
De heer Zijlstra doet in 2011 namens de PvdA Muiden/Muiderberg een
beroep op de Wob. Hij verzoekt Gedeputeerde Staten een afschrift van alle
ondertekende afspraken en contracten tussen de provincie en projectontwikkelaars of provincie en publieke partijen over de Bloemendalerpolder en het
KNSF-terrein in de gemeenten Weesp en Muiden. Hij verwijst hierbij naar
de, in zijn bijzijn door de heer Hooijmaijers genoemde, side letters.
Het college van Gedeputeerde Staten verstrekt de gevraagde informatie, geeft
voorts aan dat de side letters niet bestaan en dat deze daarom niet kunnen
worden overhandigd. Het college van Gedeputeerde Staten schrijft: ‘Op 7
juli 2011 heeft u ons op grond van de Wob verzocht om openbaarmaking van
alle afspraken en contracten tussen de provincie en projectontwikkelaars of
provincie en publieke partijen die betrekking hebben op de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein. Naar aanleiding van uw verzoek verstrekken wij
u hierbij kopieën van de gevraagde ondertekende stukken. Een indexlijst is
bijgevoegd. Voor het overige hebben wij geen documenten aangetroffen die
betrekking hebben op uw verzoek. Wij zijn uitdrukkelijk niet op de hoogte
van het bestaan van side letters inzake deze ontwikkelingsprojecten, waarnaar
u verwijst in uw brief. Derhalve kunnen wij u die ook niet overhandigen.’
De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat er in deze casus daadwerkelijk side letters zijn gebruikt.
Conclusie
De commissie concludeert dat gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers,
alsmede het college van Gedeputeerde Staten onvoldoende duidelijk hebben
gemaakt welke belangen op welke wijze zijn afgewogen en ook niet dat geheimhouding van het Akro-rapport noodzakelijk was. Deze conclusie klemt
temeer daar er vanuit het ambtelijk apparaat meerdere malen andersluidende
adviezen zijn verstrekt.
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4.3 Casuïstiek mandatering
4.3.1 Distriport
Voor wat betreft het dossier Distriport beperkt de Commissie zich in deze
paragraaf tot het bespreken van het mandateringsaspect. In deze casus draait
het onder meer om het door gedeputeerde Hooijmaijers in juni 2007 ondertekende afsprakenkader, de bijbehorende bijlagen en een nadien boven water
gekomen side letter. De vraag is of de gedeputeerde gemandateerd was deze
overeenkomsten te tekenen.
Van belang is dat op 19 juni 2007 het college van Gedeputeerde Staten heeft
besloten gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren voor ondertekening van
‘intentionele afspraken’ met de andere bij het project Distriport betrokken
partijen. Gedeputeerde Staten tonen zich daardoor bekend met het project en
verklaren zich akkoord met zijn betrokkenheid daarbij.
Later blijkt echter, dat het afsprakenkader ook concrete in plaats van louter
intentionele afspraken bevat. Reden voor de provincie Noord-Holland de
huisadvocaat om een beoordeling te vragen.34 Deze stelt het volgende: ‘Nu
het Afsprakenkader verder gaat dan het maken van intentionele afspraken,
dient de vraag zich aan of gedeputeerde Hooijmaijers buiten zijn mandaat is
getreden. Dat vergt een uitleg van het besluit van GS, waarbij alle omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld. Bij eerste lezing van
dit besluit lijkt het er echter op dat het mandaat zich beperkt tot het aangaan
intentionele afspraken en dus niet (ook) het aangaan van een koopovereenkomst ter zake van het verwerven van gronden. Wellicht kunnen andere omstandigheden dus tot een ander oordeel leiden’.35
Binnen de provincie Noord-Holland wordt ambtelijk geconstateerd dat het
afsprakenkader op onderdelen concrete afspraken bevat. Dat lijkt verder te
gaan dan ‘intenties’ en lijkt daarom buiten het mandaat te vallen. Ambtelijk wordt echter ook niet uitgesloten dat het wellicht de bedoeling was om
Hooijmaijers ook voor de gemaakte afspraken te machtigen. Voor wat betreft
de side letter wordt explicieter gesteld dat de daarin vervatte afspraken verder gaan dan intenties.
Wat daar ook van zij, in 2011 hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten in het openbaar gesteld, dat Hooijmaijers onder het afsprakenkader,
de bijlagen en de side letter zonder mandaat zijn handtekening heeft gezet.36
34
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De Commissie merkt op dat er meerdere advocaten zijn geraadpleegd die verschillende visies hebben weergegeven
Dat maakt dat de gedeputeerden die daarmee tijdens een dergelijk proces worden geconfronteerd goed dienen vast te
leggen welk advies waarom wordt gevolgd Het gaat de Commissie er overigens niet om zelfstandig vast te stellen
welk advies er juist is
Interne memo van 6 juli 2011 aan gedeputeerde Van Run
Zie de notulen Statenvergadering van 11 juli 2011 , p 51-91 over Distriport
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Daartegenover staat overigens een visie van een door de Commissie geïnterviewde persoon binnen het ambtelijk apparaat die meent dat Gedeputeerde
Staten over het afsprakenkader en de bijlagen binnen een week na het tekenen daarvan alsnog een besluit hebben genomen, waardoor de gedeputeerde
(met terugwerkende kracht) alsnog gemandateerd zou zijn.
Conclusie
In de laatste constateringen zit de pijn: de Commissie heeft niet op adequate
wijze aan de hand van documentatie kunnen vaststellen of:
1. Er overeenstemming was tussen mandaatgever en mandaatnemer over de
reikwijdte van het mandaat.
2. De gedeputeerde al dan niet binnen diens mandaat heeft gehandeld.
3. Er controle door de mandaatgever heeft plaatsgevonden of de mandaatnemer zowel naar de letter als naar de geest van het verstrekte mandaat
heeft gehandeld.
In algemene zin beveelt de Commissie aan deze drie stappen voortaan duidelijk vast te leggen, opdat op eenvoudige wijze reconstructie mogelijk is. Dat
dit bij Distriport maar in beperkte mate kan worden gereconstrueerd, geeft
meer betekenis aan deze aanbeveling. De kleuring die deze casus heeft gekregen door het plotseling opkomen van een side letter, maakt de noodzaak
tot reconstructie groot, zowel in het belang van direct betrokkenen als uit het
oogpunt van (democratische) controle.
4.3.2 Broekhornpolder
In de casus Broekhornpolder draait het om een subsidieverlening van
1 miljoen euro, terwijl er een gegeven subsidieplafond van € 600.000,- was.
Hierna worden enkele van belang zijnde feiten gepresenteerd.
In 2006 hebben Gedeputeerde Staten besloten de gedeputeerde verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, de heer Hooijmaijers, aan te wijzen als
eerstverantwoordelijke voor het project, zonder daarbij duidelijke en eenduidige (financiële) kaders voor het mandaat te stellen.
Wegens het ontbreken van adequate documentatie aan de kant van de provincie Noord-Holland is niet duidelijk vast te stellen op welke wijze vervolgens
het traject van subsidieverlening is verlopen. In ieder geval is er geen minute
– een ambtelijk voorstel aan Gedeputeerde Staten – boven water gekomen
waaruit een toezegging blijkt, noch is gebleken dat de gedeputeerde ondertekening van financiële afspraken aan Gedeputeerde Staten heeft gemeld.
Wel is duidelijk dat de gemeente Heerhugowaard – een wederpartij in dit
project – zich in mei 2009 op gemaakte afspraken beroept en de provincie
Noord-Holland verzoekt ‘gestand te doen’ aan haar toezegging van 1 miljoen
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euro subsidie.37 Omdat het subsidieplafond was bereikt, wordt dit geweigerd.
In oktober 2009 herhaalt de gemeente Heerhugowaard haar verzoek en wordt
het opnieuw afgewezen.
Conclusie
Ook dit dossier maakt duidelijk dat de in de conclusie van paragraaf 4.3.1
opgenomen punten expliciet gedocumenteerd en gecontroleerd dienen te
worden. Zowel om intern de zaken goed op orde te hebben en toezeggingen
en risico’s afdoende in beeld te hebben, alsmede teneinde een betrouwbare
overheid tegenover derden te kunnen zijn. Die mogen er normaliter immers
op vertrouwen dat toezeggingen gestand worden gedaan.

4.4 Casuïstiek in- en externe controle
De juridische control werd volgens de accountant in het verleden te incidenteel uitgevoerd bij besluitvorming in het college over de planning en uitvoering van grote projecten. Een voorbeeld laat zien dat juridische control nuttig
en van toegevoegde waarde kan zijn.
De Commissie heeft een memo aangetroffen over een juridisch advies over
het ‘wegsluizen’ van een deel van het provinciale vermogen. Dit advies is
toentertijd gevraagd door de portefeuillehouder Financiën (Hooijmaijers).
Wat was het geval?
Vraagstelling38
Is het mogelijk provinciale gelden weg te sluizen naar stichtingen of andere
externe rechtspersonen zodanig dat voor het oog van de buitenwereld de provinciale vermogenspositie minder omvangrijk lijkt dan nu?
Huisadvocaat Pels Rijcken onderschrijft het onderstaande advies, dat is opgesteld samen met AFD en CS.
Conclusie inclusief advies en eventuele risico’s
Het overhevelen van gelden naar andere rechtspersonen met behoud van de
zeggenschap over die gelden levert geen minder omvangrijke vermogenspositie op dan de huidige.
Door een wijziging in de afschrijvingsmethode en een uitbreiding van de
voorzieningen kan dit effect (beperkt) wel bereikt worden. Grote bedrijfsmatige risico’s levert een dergelijke boekhoudkundige operatie niet op: in geval
37
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Financiële afspraken gebiedsontwikkeling Broekhorn Heerhugowaard, 5 maart 2007 Ondertekend door De Boer
(wethouder Heerhugowaard), Hooijmaijers (gedeputeerde Noord-Holland) en Vos (directeur ontwikkeling Bouwfonds
Haarlem)
Memo ‘Gelden onderbrengen in stichtingen’, opgesteld op verzoek van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, 21
februari 2008
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van financiële nood kan altijd besloten worden de afgeschreven bezittingen
opnieuw te activeren, waardoor de weggestopte bedragen weer opnieuw beschikbaar komen.
Voor een oplettende minister is echter geen van de beide maatregelen verborgen te houden.
Het ‘wegsluizen’ is na het negatieve advies niet geconcretiseerd. Dit is naar
de mening van de Commissie een voorbeeld van een goede en daarmee
terechte ambtelijke interventie. Ook is ambtelijk een rechtmatig alternatief
aangeboden om het balanstotaal te verlagen, door het afschrijven van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

4.5 Casuïstiek ruimtelijke ordening
4.5.1 Totstandkoming structuurvisie
Een melding heeft betrekking op het feit dat toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers in 2009 vier projecten in de structuurvisie wilde laten opnemen: Leeker Woonlanden, Obdam, ’t Kruis Heerhugowaard en Bovenkerkerpolder.
Dit werd opmerkelijk gevonden, want Hooijmaijers heeft de keuze voor deze
vier projecten in de richting van het ambtelijk apparaat nooit goed onderbouwd of gemotiveerd.
Dat hij een keuze heeft gemaakt uit verschillende projecten, is op zich niet
zo vreemd. Bij het opstellen van de structuurvisie heeft de provincie ervoor
gekozen actief te informeren naar de wensen van bewoners, volksvertegenwoordigers, bestuurders, maatschappelijke en intermediaire organisaties en
het bedrijfsleven. Er is onder meer met een ‘karavaan’ langs 25 plaatsen en
evenementen gereisd. Er is ook bekendheid gegeven aan de structuurvisie op
de jaarlijkse nationale (Provada) en internationale (MIPIM) vastgoedbeurzen. Het past binnen de verantwoordelijkheid van de gedeputeerde een keuze
uit de voorstellen te maken.
Bij drie van de vier projecten is de mogelijkheid van gebiedsontwikkeling
in elk geval al eerder aan de orde geweest. In 2004 waren Leeker Woonlanden en ’t Kruis Heerhugowaard in het voorstel voor het Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord (streekplan) genoemd als mogelijke locaties voor
landschappelijk wonen. Provinciale Staten hebben dat destijds tegengehouden. Er zijn in het verleden ook verkenningen geweest naar de mogelijkheid
om in de Bovenkerkerpolder te gaan bouwen.
Aan het college van Gedeputeerde Staten is als optie voorgelegd de vier
projecten specifiek aan te wijzen als mogelijke toekomstige locaties voor
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landschappelijk wonen. De andere optie was om de vier projecten niet aan te
wijzen, maar gemeenten de mogelijkheid te bieden ontheffing voor deze locaties aan te vragen. Het ambtelijk advies was te kiezen voor de laatste optie,
vanuit de gedachte dat een initiatief vanuit de gemeente tot een meer gedragen beslissing zou leiden. Het college van Gedeputeerde Staten heeft echter
gekozen voor de eerste optie.
De Commissie concludeert, dat de besluitvorming procedureel zorgvuldig
lijkt te zijn geweest in die zin dat ambtenaren de ruimte hebben gekregen
hun voorkeuren tot uiting te brengen. Echter, het is en het blijft de vraag
waarom voormalig gedeputeerde Hooijmaijers juist deze vier projecten koos.
Temeer daar een sluitende business case telkenmale ontbreekt. Bovendien
is bij ieder van de genoemde projecten een wederpartij betrokken waarmee
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers – tegen de bestuurlijke en ambtelijke
mores in – afsprak zonder daar altijd het ambtelijk apparaat bij te betrekken
en deze inhoudelijk te informeren. Door een dergelijk handelen ontstaat op
z’n minst genomen de schijn van belangenverstrengeling.
4.5.2

Inpassingsplannen

In de streekplannen Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid werkte de
provincie met rode contouren. Deze dienden om de grens van het stedelijke
gebied aan te geven. Daarbuiten was de provincie veel terughoudender bij
het toestaan van grootschalige woningbouw of bedrijvigheid. Voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers en handelaren in grond was het
aantrekkelijk te proberen hun gronden binnen de rode contouren te krijgen.
De gronden zouden daardoor (veel) meer waard worden.
Bouwen in de Bloemendalerpolder
In het streekplan Noord-Holland Zuid was voor de Bloemendalerpolder een
rode contour gemaakt. Daarbinnen was bebouwing toegestaan, maar niet
verplicht. Op verschillende momenten hebben projectontwikkelaars aan
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers gevraagd in Aetsveld-Oost te mogen
bouwen. Een verzoek van BP&L – een bedrijf dat bemiddelt in vastgoedprojecten op het gebied van woning- en utiliteitsbouw en gebieds- en locatieontwikkeling – in 2005 heeft Hooijmaijers op advies van de ambtelijke organisatie doorverwezen naar de gemeente Weesp. Op een verzoek van Lake
Property (Gideon Kwint – Kennemerland Beheer) uit 2009 is geen reactie
van de provincie gevonden.
De commissie constateert een op het oog correcte gang van zaken. Vragen en
verzoeken aan een gedeputeerde mag, maar bij een vervolg dient er dan wel
een ambtelijke toets te volgen. Maar ook hier hetzelfde patroon: afspraken
met wederpartijen zonder ambtenaren en inhoudelijke terugkoppeling waardoor ook hier sprake is van de schijn van belangenverstrengeling.
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Voorbeeld: Lobby voor oprekken rode contouren Zwaanshoek-Noord
Ontwikkelaar Verwelius bezat gronden in Zwaanshoek-Noord. In het kader
van het programma Recreatie om de Stad werd dit gebied bestemd voor recreatie. Verwelius heeft tot aan de Raad van State geprocedeerd tegen het daartoe
strekkende bestemmingsplan. De Raad van State heeft zijn beroep in juli 2008
ongegrond verklaard, waarna het bestemmingsplan onherroepelijk werd.
Door deze uitspraak werden de gronden van Verwelius minder waard; voor
grond met bestemming woningbouw kan een hogere prijs worden gekregen
dan voor grond met bestemming recreatie. Verwelius ging met de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) in gesprek over onteigening van de gronden. DLG
voerde de onderhandelingen in opdracht van de provincie.
De directeur van Verwelius heeft in augustus 2008 in een gesprek met een
medewerker van DLG gezegd dat het bedrijf in overleg was met de provincie en de gemeente over het oprekken van de rode contouren tot binnen het
onherroepelijk geworden bestemmingsplan. De ratio hiervan is, dat voor
grond binnen de rode contouren de hogere ‘woningbouwprijs’ kan worden
gekregen. Binnen de provincie heeft voormalig gedeputeerde Hooijmaijers –
blijkens het ambtelijk apparaat – mondeling aangedrongen bij de ambtelijke
organisatie op aanpassing van de rode contouren. Hiervoor bestaan echter
geen schriftelijke bewijzen.
De gesprekken zijn nog enige tijd doorgegaan. In april 2009 laat DLG echter
aan de provincie weten de onderhandelingen met Verwelius (en met Ymere,
een woningcorporatie die ook grond heeft in het gebied) stil te leggen, aangezien Verwelius dan in overleg is met voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
en wethouder Bezuijen (Haarlemmermeer) over samenwerking en grondtransacties in de westflank van Haarlemmermeer.
Ook hier oordeelt de Commissie dat bij een gebrek aan adequate documentatie en onderbouwing van de business case die voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers kennelijk zag, hij zich kwetsbaar heeft gemaakt. Temeer door
de druk die hij voorts uitoefende, althans die binnen het ambtelijk apparaat
als zodanig werd ervaren, waardoor hij de schijn van belangenverstrengeling
tegen zich krijgt.

4.6. Casuïstiek deelnemingen
4.6.1 ODENH
Het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland
(ODENH) betreft een 100% deelneming van de provincie Noord-Holland.
Het gaat om een participatiefonds gericht op het verstrekken van risicoka79

pitaal in ondernemingen die nieuwe producten en technologie ontwikkelen
op het gebied van duurzame energie. De directievoering over het fonds is
uitbesteed aan de Stichting Associatie Technologie Overdracht (ATO), die de
heer H. Bais als voorzitter heeft. Deze stichting had al jaren kennis en ervaring opgebouwd in de sector en ontving daarvoor subsidie van de provincie.
Voorts werd een raad van commissarissen benoemd om toezicht te houden
op de directie, de investeringen en de algehele bedrijfsvoering. Bij de start
van ODENH heeft de provincie Noord-Holland een bedrag van ruim 3 miljoen ter beschikking gesteld. Geld afkomstig uit de Extra Investeringsimpuls
Noord-Holland (EXINH).
ODENH verwierf als belangrijkste participaties:
• een belang van 32,7% in DarwinD (waarover meer in paragraaf 4.6.2);
• een belang van 20% in gasturbinefabrikant EECT (failliet gegaan in oktober 2011);
• een belang van 33% in Global Blade Technology (GBT);
• een belang van 33% in TukTuk;
• een belang van 21% in Biogast.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft op basis van een interne evaluatie op 6 september 2011 besloten om aan de Europese Commissie geen
verlenging aan te vragen voor het toestaan van steunmaatregelen ten gunste
van ODENH, waardoor het fonds per 1 oktober 201239 geen nieuwe investeringen meer kan doen. Bovendien is de directievoering van ODENH per die
datum aan een andere partij overgedragen.
Binnen de provincie Noord-Holland wordt het plaatsen van het beheer op afstand van een dergelijk fonds thans als onwenselijk ervaren omdat de provincie geen direct zicht heeft op de activiteiten van het fonds. Dit klemt temeer
daar bij de oprichting van ODENH – met goedkeuring, althans medeweten,
van de verantwoordelijk gedeputeerde Moens – afspraken zijn gemaakt die
de Commissie als minder wenselijk ervaart en waarvan uit oogpunt van good
governance vraagtekens bij kunnen worden gezet. Bijvoorbeeld:
• het feit dat een door de provincie Noord-Holland benoemde commissaris,
tevens als bestuurder fungeerde van ATO. Dat wil dus zeggen dat de commissaris toezicht gaat houden op de directievoering van ATO, een organisatie waar hijzelf bestuurlijk bij betrokken is;
• het feit dat ATO de directie voert over ODENH en daarmee verantwoordelijkheid draagt voor een participatie van ODENH in DarwinD, terwijl
ATO zelf ook aandeelhouder is in DarwinD. Een situatie waarin (de schijn
van) belangenverstrengeling kan ontstaan;
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Voor het investeringsreglement van ODENH was per 1-10-2007 toestemming verleend door de Europese Commissie
conform artikel 108, derde lid, van het VWEU (oud artikel 88, derde lid, EG-verdrag) De toestemming was verleend
voor 5 jaar.
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• het feit dat ATO naast een behoorlijke beheersvergoeding contractueel
ook een succes fee was overeengekomen: bij verkoop van een deelneming
door ODENH zou ATO een vergoeding krijgen van 2 % van het verschil
tussen de verkoopopbrengst en het in de betreffende deelneming geïnvesteerde bedrag. Je kunt een dergelijk (bonus)afspraak enerzijds zien als
een positieve prikkel richting de fondsbeheerder om er het maximale uit
te slepen, hetgeen goed is voor ODENH en voor de beheerder. Anderzijds
kan de opvatting worden gehanteerd dat een dergelijke prikkel bij een behoorlijke beheersvergoeding niet noodzakelijk is: de beheerder wordt er al
voor betaald om er het maximale uit te halen. Bovendien kan bij een dergelijke prikkel (de schijn van) belangenverstrengeling ontstaan, waarbij
de beheerder voor een korte termijn opbrengst gaat in plaats voor langer
termijn rendement van het fonds.
Overigens is de Commissie daadwerkelijke belangenverstrengeling niet
gebleken. Maar gegeven vorenstaande onwenselijkheden en de potentiële
risico’s die daarmee gepaard gaan acht de Commissie het een begrijpelijke keuze van de provincie om geen verlening van steunmaatregelen voor
ODENH aan te vragen, geen nieuwe investeringen meer te doen en bovendien de directievoering door ATO te staken.
4.6.2 DarwinD
Zoals uit de vorige subparagraaf bleek heeft ODENH geparticipeerd in DarwinD en wel voor een aandelenbelang van 32,7%. Indirect betreft dit – via
het 100% aandeelhouderschap van de provincie Noord-Holland in ODENH
– in feite een participatie van de provincie. Op het eerste gezicht lijkt de
participatie financieel bezien uiterst succesvol te zijn geweest: het eerste
project sinds de oprichting van ODENH leverde een winst op van 8 miljoen euro toen de grootste aandeelhouder van DarwinD (51%) de aandelen
van ODENH in 2008 overnam. Het project had echter ook een groot – qua
omvang groter dan Landsbanski – fiasco voor de provincie kunnen worden.
Daarover het volgende.
ODENH betreft een participatiefonds met een zogeheten revolving karakter.
Ofwel: de opbrengsten voor ODENH bleven beschikbaar voor nieuwe (andere) projecten. Het college van Gedeputeerde Staten wilde echter opnieuw
een belang van 10% nemen in DarwinD. Dit vanwege het werkgelegenheidsaspect in de kop van Noord-Holland indien het bedrijf zich daar zou
vestigen. Met het moederbedrijf van DarwinD is diverse malen gesproken en
onderhandeld over vormen van steun of participatie. Voormalig gedeputeerde
Moens, die duurzame energie in zijn portefeuille had, klopte eens bij zijn
collega-gedeputeerde Hooijmaijers aan omdat DarwinD ‘cru’ gezegd geld
nodig had. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers liet vervolgens onderzoeken of de provincie 100 miljoen uit de kapitaalmarkt kon halen om dit door
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te lenen (zie verder paragraaf 3.6.2). Een bedrag dat later – mede door ambtelijke adviezen, due dilligence en juridische onderzoeken – drastisch werd
verlaagd en ook de vorm van verbondenheid (lening, participatie, garantstelling) wijzigde in 2008 nogal eens. Overigens was voormalig gedeputeerde
Moens begin 2008 in gesprek met Econcern om voor dit bedrijf consultancywerkzaamheden te gaan verrichten (zie verder paragraaf 4.7.4). Voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers heeft relaties uit zijn netwerk (zie paragraaf 4.7.7
en 4.7.8) in positie gebracht voor een functie bij DarwinD.
Ultimo 2008 werd de haalbare inbreng van de provincie bijgesteld tot 21,5
miljoen euro voor een aandelenbelang van 10% en een garantstelling voor
8,5 miljoen euro (deze is nooit geëeffectueerd). Voor de zomer van 2009 lag
er een voorstel op tafel om 10,7 miljoen euro voor de aandelen te betalen
(20%) en om aanvullend een lening van 10,8 miljoen euro aan DarwinD te
verstrekken. Alvorens deze plannen konden worden besproken in Provinciale
Staten raakte Econcern echter financieel in de problemen en werd op 11 juni
2009 failliet verklaard.
Kortom – met hindsight bias – goed dat de provincie geen lening heeft verstrekt van 100 miljoen euro. Of welke andere investering of geldverstrekking
in de richting van Econcern/DarwinD dan ook. De analyse van de stukken
leert echter ook dat het op basis van de toentertijd ter beschikking staande
documentatie de vraag was hoe verstandig het was om vanuit de provincie
Noord-Holland in te stappen bij Econcern/DarwinD. Het riep ook ambtelijk
de nodige vragen op. De business case was niet helder en het was de vraag of
die positief zou kunnen worden. Er waren (te) veel onzekerheden.
Maar de belangen aan de kant van Econcern om de provincie Noord-Holland
binnen te halen waren groot. De verkoop van een aandelenbelang zou de
onderneming niet alleen van liquiditeiten voorzien. De verkoop van een relatief klein aandelenpakket tegen een hoge waarde zou tot een herwaardering
binnen Econcern leiden van het in eigen handen blijvende aandelenpakket.
Een herwaardering van relatief lage boekwaarde van het aandelenpakket tot
een veel hogere marktwaarde, ten bedrage van de prijs die de provincie zou
moeten betalen. Het zou leiden tot een ‘papieren winst’ binnen Econcern
van tientallen en mogelijk zelfs honderden miljoenen euro. Genoeg om voor
het conglomeraat aan bedrijven waarvan DarwinD binnen Econcern deel
uitmaakte het resultaat enorm op te krikken. Econcern moest een dergelijk
resultaat laten zien om de kredietlijnen van financiers open te houden.
Dat de nood bij Econcern hoog was blijkt uit het feit dat de verkoop van een
aandelenbelang aan de provincie Noord-Holland al in 2008 in de boeken was
gezet. Terwijl deze toen dus niet, feitelijk: nimmer, was gerealiseerd.
Dat de nood hoog was moge ook blijken uit het volgende. Tijdens het proces
van aftasten of het verstandig was om als provincie in DarwinD te stappen
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is een due dilligence onderzoek uitgevoerd door Deloitte. Daarin werd een
bandbreedte qua waarde voor het door de provincie te nemen aandelenbelang genoemd tussen de 4 en 40 miljoen euro. Toenmalig VVD-Statenlid
mevrouw Post maakte daar in een vergadering gehakt van door het volgende
te schetsen: het is als het verkopen van een tweedehands auto die in het
ANWB-boekje staat met een waarde tussen de vier- en veertigduizend euro.
Zonder garantie. Partijgenoot en toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers vroeg
aan Post tijdens een schorsing van de vergadering wat ze precies met DarwinD ging doen. Zij stelt: ‘En toen heb ik letterlijk gezegd: ik maak er gehakt van. Hij stoof op en zei tegen mij: dat is toch niet nodig. Waarom houd
je het niet lauw-lauw.’ Hetgeen zij niet deed waarna gedeputeerde Bond het
voorstel om iets met DarwinD te doen introk.
Waarop kort nadien de toenmalig CEO van DarwinD Post opbelde om een
toelichting op de propositie te geven. Zonder succes. Hetgeen aanleiding
was om een niveau hoger te schakelen: een commissaris van Econcern belde
persoonlijk met Post. Het betrof haar partijgenoot Ed Nijpels. Die haar
dus belde in zijn hoedanigheid als lid van de raad van commissarissen van
Econcern. Huidig gedeputeerde Post daarover tegenover de Commissie: ‘En
uit dien hoofde belde hij mij. Hij gaf aan dat hij mij graag wilde uitleggen
waarom het zo van belang was dat wij als provincie zouden participeren in
DarwinD. Toen heb ik letterlijk tegen hem gezegd…. Hij zei: als je het niet
begrijpt wil ik het graag uitleggen’. Maar Post begreep het heel goed en
dacht – zo stelde zij tegenover de Commissie – het volgende: ‘Wij beginnen
op de verkeerde voet. Ik heb tegen hem gezegd: Ed, het probleem is geloof
ik niet dat ik het niet begrijp. Het probleem is dat ik een liberaal ben. En ik
vind dat je in dit soort situaties de markt zijn werk moet laten doen. En jij
zult ongetwijfeld begrijpen wat ik hiermee bedoel. Ik dacht iets lelijks. Ja,
dat was voor hem ook …. Hij begreep ook donders goed wat ik bedoelde.’
Enfin. De participatie of steun in andere vorm ging niet door. Een fiasco
bleef de provincie Noord-Holland bespaard.
4.6.3

ONHN

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord (ONHN) is in 2007 opgericht en heeft de provincie Noord-Holland als grootaandeelhouder, namelijk
voor 50 procent. Overige aandeelhouders zijn 24 gemeenten en de Kamer van
Koophandel. ONHN draagt zorg voor de uitvoering van een stimuleringsprogramma en andere initiatieven ten behoeve van de regionale en lokale economie in de kop van Noord-Holland. Het is uitgegroeid tot een concern met
onder meer een vastgoed- en een participatiebedrijf.
In dit rapport komt ONHN nader aan de orde in de paragrafen 4.7.5 en 4.8
inzake Leeker Woonlanden (inzake een lening van 1 miljoen euro om een
participatie te verwerven) en in paragraaf 4.8 inzake Distriport (over de in die
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casus opgedoken side letter). Het gaat om casuïstiek die de vraag oproept of
de provincie Noord-Holland wel in alle gevallen goed genoeg op de hoogte is
over wat er heeft gespeeld en speelt binnen een verbonden partij zoals ONHN.
De Commissie kan niet anders dan die laatste vraag, aan de hand van de in
deze paragraaf besproken casuïstiek (ODENH, DarwinD en ONHN) en voor
zover het de relevante onderzoeksperiode betreft, negatief beantwoorden.
Maar voegt er wel aan toe dat diverse gebreken intern binnen de provincie
Noord-Holland inmiddels zijn onderkend, dat de touwtjes ten aanzien van
deelnemingen noodzakelijkerwijs worden aangetrokken en dat toezichtstructuren worden herzien. Hetgeen perspectief schept voor een betere beheersing
op dit punt in de toekomst.40

4.7 (De schijn van) belangenverstrengeling
4.7.1 Begrippenkader en onderzoek meldingen
Oriëntatie op het begrip
Belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer verschillende belangen die
een persoon – als privépersoon, ambtsdrager of functionaris – heeft conflicteren. Zowel de schijn van als daadwerkelijke belangenverstrengeling tast
het vertrouwen van de burger in de overheid aan.
Belangenverstrengeling heeft daadwerkelijk plaats indien in een situatie,
met het oog op privébelangen, geen objectieve, onafhankelijke en zuivere
belangenafweging is of wordt gemaakt. Daarnaast kan er sprake zijn van
de schijn van belangenverstrengeling. Dat is aan de orde indien de indruk
bestaat dat privébelangen bij de belangenafweging of in de besluitvorming
een rol spelen, zodat niet zonder meer is vast te stellen of er een objectieve,
onafhankelijke en zuivere belangenafweging is of wordt gemaakt. Of anders
geformuleerd: er is ogenschijnlijk sprake van belangenverstrengeling, maar
het kan niet daadwerkelijk worden aangetoond. De schijn van belangenverstrengeling kan voor een deel worden weggenomen door transparantie. Waar
bestuurders openbaar maken welke (privé)belangen zij hebben en waar die
precies uit bestaan, kan transparantie het vermoeden van waar rook is, is
vuur voorkomen. Bovendien kunnen binnen het bestuur afspraken gemaakt
worden over het inbouwen van waarborgen om ongewenste situaties te voorkomen.
Het algemeen belang van de provincie zou het eerste belang moeten zijn
voor een gedeputeerde bij het maken van een afweging van conflicterende
belangen. Binnen die functie zijn echter ook weer verschillende belangen te
40 Zie in dit verband de evaluatie Economisch Beleid 2008-2011 ten behoeve van de Economische Agenda 2012-2015
Deze is behandeld door Provinciale Staten (november 2011)
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noemen zoals belangen van de verschillende portefeuilles. Bovendien is een
gedeputeerde vertegenwoordiger van zijn of haar politieke partij, waardoor
ook een partijbelang in de afweging kan meespelen. De Modelgedragscode
Integriteit Sector Rijk uit 2006 noemt als kernwaarden van de overheid onpartijdigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en dienstbaarheid. Wanneer
een gedeputeerde besluiten neemt met een ‘dubbele pet’ op, kunnen deze
waarden in het geding komen.
Meldingen en nader onderzoek
De Commissie heeft diverse meldingen ontvangen over (de schijn van) belangenverstrengeling. Waar mogelijk (als de melding concreet genoeg was
en voldoende aanknopingspunten voor onderzoek bood) is hiernaar onderzoek verricht. Daarnaast is in dossiers van verschillende projecten van de
provincie Noord-Holland onderzocht waar van de gebruikelijke werkwijze
is afgeweken door interventie van een gedeputeerde. Vervolgens is gekeken
wat de verklaring hiervoor is. Tot slot is bij het interviewen van ambtenaren
en gedeputeerden aandacht besteed aan het onderwerp.
De Commissie hecht eraan te herhalen (zie eerder paragraaf 2) dat nu bekend
is dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers strafrechtelijk zal worden vervolgd, de Commissie een terughoudende toonzetting in haar rapportage past,
temeer daar genoemde niet door de Commissie wilde worden gehoord.
4.7.2 Twee voorbeelden
In de volgende twee gevallen is er naar de mening van de Commissie te weinig scheiding aangebracht tussen de verschillende belangen van voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers.
SADC
In het SADC-dossier stelde Hooijmaijers een overname van aandelen in een
bedrijventerrein in de Schipholregio voor. Hierbij had hij al vóór de start
van het project contacten met zowel de verkopende partij en de verkrijgende
partij, als de makelaar. Die contacten waren intensiever en persoonlijker dan
voor een objectieve belangenafweging noodzakelijk was. De inmenging van
Hooijmaijers was zeer sturend op specifieke partijen en personen. Een deel
van de besluitvorming speelde zich buiten het provinciehuis en buiten de
ambtelijke betrokkenheid af, waardoor sommige van de gemaakte afwegingen niet zijn te reconstrueren.
De les is dat in een situatie waarin (de schijn van) belangenverstrengeling
kan ontstaan, extra waarborgen dienen te worden getroffen. Deze kunnen
daarin bestaan dat besprekingen over dossiers – zoals te doen gebruikelijk –
door zowel gedeputeerden als ambtenaren worden bijgewoond. Bovendien
dient er een deugdelijk gespreksverslag met vastlegging van voorstellen en
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afspraken te worden opgesteld. Dit klemt temeer bij besprekingen waarbij –
tegen de mores in – het ambtelijk apparaat afwezig is.
KNSF
In het KNSF-dossier speelde een langlopend proces rond woningbouw op
een oud fabrieksterrein. Hier vielen verschillende zaken op. Onder meer: een
nogal dwingende houding van gedeputeerde Hooijmaijers ten gunste van de
verkopende partij, een geheim gehouden deskundigheidsrapport en de inhuur
van een relatie van Hooijmaijers als bemiddelaar.
Ook hier speelde een deel van de besluitvorming zich buiten ambtelijke betrokkenheid af en waren er ontmoetingen tussen betrokkenen in restaurants,
daar waar in het kader van zakelijkheid en neutraliteit een bijeenkomst op
het provinciehuis meer gepast zou zijn.
Van de bemiddelaar (de heer Mul, zie paragraaf 4.7.9) kan de onpartijdigheid in twijfel worden getrokken, omdat deze andere zakelijke belangen met
Hooijmaijers deelde. Hooijmaijers had een duidelijke sturing in zijn betrokkenheid, ook tegenover het ambtelijk apparaat, in het voordeel van de projectontwikkelaar.
Donaties
Overigens hebben SADC en KNSF indertijd donaties gedaan aan een stichting – Stichting Vrienden van de Mytyl-Tyltyl school – waarvan Hooijmaijers bestuursvoorzitter was. Dat feit plaatst de twee voorbeelden in een context waarin het naar de mening van de Commissie begrijpelijk is dat op z’n
minst genomen een sfeer van de schijn van belangenverstrengeling ontstaat.
4.7.3 Nevenfuncties
Kader
Het hebben van (bepaalde) nevenfuncties door gedeputeerden is niet alleen
toegestaan, het kan ook wenselijk zijn. Op deze manier houden bestuurders
contact met de samenleving en laten zij hun maatschappelijke betrokkenheid
zien. Dit kan een bestuursfunctie zijn, een voorzitterschap of een commissariaat. Er zijn – uiteraard – regels verbonden aan nevenfuncties.
De Provinciewet schrijft voor41 dat de gedeputeerde geen nevenfuncties vervult waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn ambt. Ook dienen nevenfuncties gemeld en openbaar gemaakt
te worden, zodat de mogelijkheid bestaat tot democratische controle. Het
voornemen tot het aanvaarden van een nieuwe nevenfunctie moet aan Provinciale Staten worden gemeld.
41

Provinciewet, artikel 40b
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In een circulaire over nevenfuncties (1995) – die hier bij wijze van voorbeeld
wordt aangehaald – wordt een concretere uitwerking gegeven.42 Deze zegt
dat ‘het aanvaarden van nevenfuncties, in het bijzonder nevenfuncties buiten
de publieke sfeer, echter haar grens vindt waar dit afbreuk zou kunnen doen
aan het aanzien van een publiek ambt en aan een optimaal functioneren van
degene die het publieke ambt vervult. Een goede functievervulling en handhaving van onpartijdigheid en onafhankelijkheid dienen bepalend te zijn bij
de beslissing of een nevenfunctie aanvaard wordt. In algemene zin zijn bij
het aanvaarden van nevenfuncties twee afwegingen van belang:
- er mag geen verstrengeling van belangen optreden tussen het ambt en de
nevenfunctie;
- de nevenfunctie mag niet leiden tot een zodanig tijdsbeslag dat daardoor
het functioneren als commissaris en als gedeputeerde in het gedrang
komt.’
Aan de hand hiervan zijn de nevenfuncties van de bestuurders in de periode
2003-2011 onderzocht. Dit heeft geen zaken opgeleverd die al niet bij Provinciale Staten bekend waren. Volledigheidshalve en ten overvloede wijst de
Commissie nog wel op het volgende.
Borghouts
In het geval van voormalig commissaris van de Koningin Borghouts, werd
het aantal nevenfuncties een politiek discussiepunt. In juni 2009 was daarover in Provinciale Staten ophef ontstaan. De vraag rees of zijn nevenfuncties niet een zodanig tijdsbeslag vergden, dat zijn hoofdfunctie, commissaris
van de Koningin, daardoor in het gedrang kwam. Naar aanleiding daarvan
zegde Borghouts toe een aantal van zijn nevenfuncties te beëindigen.

4.7.4

Voormalig gedeputeerde Moens: consultancy

De casus
Voormalig gedeputeerde Moens kwam in opspraak door onderhandelingen
en het aangaan van nauwe betrekkingen met Econcern. Terwijl Moens gedeputeerde was met onder andere (duurzame) energie in zijn portefeuille,
was hij reeds in onderhandeling met dit bedrijf in duurzame energie over
een consultantsfunctie na het stoppen met zijn ambt als gedeputeerde. Met
datzelfde bedrijf – althans met DarwinD, zijnde een aan Econcern verbonden
partij – waren de provincie en Moens als gedeputeerde voor energie in dezelfde periode in onderhandeling over deelneming in een project voor duurzame energie.
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Circulaire nevenfuncties, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 1995
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Moens heeft de commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten daarover laat ingelicht. De relatie waarin partijen (Moens en Econcern) belangen
ontwikkelden was al aanwezig vanaf het moment – ruim voor begin maart
2008 – dat de onderlinge gesprekken over consultancy-activiteiten startten
en dus niet pas toen het consultancy-contract definitief door beide partijen
was getekend. Uit correspondentie blijkt, dat Moens zich nog tijdens de onderhandelingen daarover met het dossier DarwinD en Econcern bemoeide tot
hij in maart 2008 aankondigde per 1 juli 2008 te vertrekken.
De belangen die met die onderhandelingen waren gemoeid, zijn aanzienlijk.
Het ging om (het hernieuwen van) de financiële relatie tussen de provincie
Noord-Holland en DarwinD. Er gingen – in de tijd van Moens – opties over
tafel waarmee 100 miljoen euro zou zijn gemoeid. Dit bedrag is in de loop
der tijd drastisch verlaagd, zelfs tot nihil omdat de relatie uiteindelijk niet tot
stand is gebracht.
Zie in dit verband overigens ook paragraaf 3.6.2 waarin de casus DarwinD
wordt aangehaald. Daarin komt aan de orde dat Albert Moens zich bij toenmalig collega Hooijmaijers meldde omdat die onderneming ‘cru gezegd’
geld nodig had, waarna gezocht werd naar 100 miljoen euro.
Beoordeling
De Commissie begrijpt dat voor een lid van het college van Gedeputeerde
Staten het moment kan aanbreken, waarin privé-ambities tot buiten het provinciehuis reiken. De Commissie begrijpt ook dat het een lastig dilemma is
om het juiste moment te kiezen waarop de commissaris van de Koningin of
andere collega’s worden ingelicht over de mogelijke overstap naar een andere rol. Gebeurt dat echter niet direct voorafgaande aan een eerste verkenning
van een mogelijke nieuwe functie, dan kan (de schijn van) belangenverstrengeling optreden en kan de schijn van misbruik van het ambt worden gewekt.
De belangen aan de kant van Econcern/DarwinD waren zo groot, dat elk
aanbod in de richting van Moens financieel gezien in het niet zou vallen bij
het effect van het aangaan van een financiële relatie van de onderneming met
de provincie Noord-Holland. Maar dat effect had als tegenhanger het nemen
van een (groot) risico door de provincie Noord-Holland. Het mitigeren van
dat risico behoorde tot de taak van de verantwoordelijke gedeputeerde en
mitsdien kan, mag en hoort deze dat niet te vermengen met een eigenbelang.
Daarom is het van tweeën één: of geen onderhandelingen voeren namens de
provincie, of niet tegelijkertijd met het behartigen van een provinciaal belang
onderhandelingen voeren met betrekking tot privébelangen. Dat laatste ook
niet indien die op dat moment nog verkennend van aard zijn.
De Commissie formuleert hiermee een norm waaraan gedeputeerde Moens
zich niet heeft gehouden. Overigens ziet de Commissie dit niet zozeer als
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een nieuwe norm, maar veeleer als een concrete invulling van de abstractere
normen die in de gedragscode van de provincie Noord-Holland staan, waaronder de volgende toetsingscriteria:
• onafhankelijke oordeelsvorming;
• transparante scheiding van publiek en privaat: persoonlijk bezit (grond,
vastgoedtransacties, financiële belangen), belang in ondernemingen en
organisaties waarmee de provincie zakelijke betrekkingen onderhoudt;
• vermijden van de schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling.
4.7.5 Voormalig gedeputeerde Meijdam: man van betrokkenheid en invloed
Betrokkenheid in diverse rollen
Henry Meijdam was gedeputeerde in de provincie Noord-Holland van 1998
tot 2005, tot hij het college van Gedeputeerde Staten verliet voor het ambt
van burgemeester van Zaanstad. Daarvoor was hij van 1995 tot 1998 lid van
de VVD-fractie van Provinciale Staten in Noord-Holland. Hij was als gedeputeerde onder meer verantwoordelijk voor financiën, ruimtelijke ordening,
Schiphol en het project Wieringerrandmeer.
Hooijmaijers nam de plaats van Meijdam na diens vertrek als lid van het
college van Gedeputeerde Staten in. Veel projecten waaraan Hooijmaijers
daarna uitvoering gaf, waren eerder door Meijdam geïnitieerd. Het vertrek
van Meijdam als gedeputeerde betekende overigens niet dat hij van het toneel verdween.
Toen Meijdam zijn burgemeesterschap na een half jaar opgaf, begon hij met
zijn vrouw het bedrijf Meijdam & Overmars, ook wel Markt & Overheid
geheten. Naast dit adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening,
bekleedt hij verschillende andere functies in Noord-Holland. Vanuit zijn rol
als voorzitter van de Kamercentrale van de VVD in Noord-Holland heeft hij
politieke invloed in Noord-Holland behouden.
Voorbeeld van betrokkenheid: Kennemerland Beheer
Uit de agenda van Hooijmaijers blijkt dat hij en Meijdam regelmatig contact
hadden met elkaar: telefonisch, in restaurants of hotels, op kantoor en bij
elkaar thuis. Dit was niet alleen in de eerste periode na de ambtsoverdracht
in 2005, het liep door gedurende het functioneren van Hooijmaijers als gedeputeerde.
Meijdam en Hooijmaijers hadden in die periode samen ook afspraken met
de heren Kwint van Kennemerland Beheer. Tijdens handelsmissies, in restaurants, maar ook bij Kwint senior thuis. Bij een afspraak van Hooijmaijers
in oktober 2006, met Meijdam en Gideon Kwint, werd volgens de agenda
gesproken over “Omlegging A9, Kwestie Obdam, Lokatie Vogelenzang.
En nog een paar dingetjes.” Later, nadat Hooijmaijers als gedeputeerde is
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vertrokken, zijn dit projecten waarvoor Meijdam zich nogmaals zou inzetten door de opvolger van Hooijmaijers aan deze projecten te herinneren. De
Commissie komt daar nog op terug.
Kennemerland Beheer is overigens ook (zie eerder paragraaf 4.7.2) een van
de donateurs van de stichting waar Hooijmaijers op dat moment bestuursvoorzitter van was (Stichting Vrienden van de Mytyl-Tyltyl school).
Voorbeeld van betrokkenheid: Scholtens Groep
Volgens eigen zeggen werd Meijdam na zijn vertrek als burgemeester van
Zaanstad door Guido Scholtens, van de Scholtens Groep in Wognum, gevraagd ‘te acteren’ voor Leeker Woonlanden, één van de woonlandschappen uit de structuurvisie 2040, die eerst Meijdam en daarna Hooijmaijers er
graag in opgenomen wilden zien. Hierbij was Scholtens Projecten een van de
projectontwikkelaars.
Meijdam maakte zich bij Hooijmaijers sterk voor het project Leeker Woonlanden en voor de Scholtens Groep. Hooijmaijers maakte zich op zijn beurt
weer sterk – via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) –
voor het project Leeker Woonlanden.
De Volkskrant heeft hier eerder (13 juli 2011) over bericht en legde bloot dat
ONHN van Matrix BV – een betrokken partij bij Leeker Woonlanden – 1
miljoen euro had geleend om een 5% aandeel in Leeker Woonlanden BV te
verwerven. In een vertrouwelijke concept-nota voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar – die net als de provincie
Noord-Holland aandeelhouder is van ONHN – staat daarover het volgende
beschreven: ‘Tijdens ambtelijk vooroverleg bleek dit gebeurd te zijn op persoonlijk verzoek van gedeputeerde Hooijmaijers, waaraan geen GS-besluit
ten grondslag lag’. Het is een passage die in de uiteindelijk besproken nota
overigens is verdwenen.
Meijdam en Hooijmaijers maakten zich dus samen voor dit project sterk,
Hooijmaijers als gedeputeerde en Meijdam als netwerker en betrokkene bij
de projectontwikkeling. Overigens heeft de Volkskrant ook bloot gelegd dat
de betrokkenheid vanuit de VVD nog verder reikte: de fractievoorzitter van
de VVD in de Tweede Kamer, de heer Blok, is sinds 1 juli 2009 commissaris bij de Scholtens Groep. In het register van nevenfuncties van Tweede
Kamerleden staat dat het diens enige betaalde nevenfunctie – vergoeding van
10.000 euro per jaar – betreft.
Voorbeeld betrokkenheid: Landsbanki
De Landsbanki-affaire legde de verschillende werkstijlen en visies van
VVD-gedeputeerden Mooij en Hooijmaijers bloot. Het leidde tot een verschil van inzicht tussen deze VVD-gedeputeerden, die vervolgens in overleg
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traden met de VVD-fractie. Meijdam was daarbij – maar nu niet als belangenbehartiger voor een projectontwikkelaar maar als voorzitter van de VVDKamercentrale – aanwezig. Hij koos de zijde van Hooijmaijers, die aanbleef
terwijl Mooij het veld ruimde.
Toen later de positie van Hooijmaijers, vanwege de declaratiediscussie,
eveneens onhoudbaar werd, was Meijdam betrokken bij de opvolgingskwestie. Uiteindelijk werd mevrouw Driessen-Jansen tot VVD-gedeputeerde benoemd.
Ook betrokkenheid na vertrek Hooijmaijers
Bij het aantreden van gedeputeerde Driessen, die de portefeuille overnam
van Hooijmaijers bij zijn plotselinge vertrek in 2009, ontving zij een e-mail
van Meijdam. Deze bood aan één keer in de twee maanden met haar ‘de wereld door te nemen’. Driessen-Jansen is ‘beginnend gedeputeerde’ en zij en
Meijdam zijn partijgenoten. Het volgende punt van zijn e-mail is concreter.
Hij schrijft hierin:
‘Ik heb in de aanloop naar het streekplan een aantal malen met Ton gesproken over mogelijke woningbouwlocaties. Voor onze achterban is het nuttig
wat meer ruimte te geven aan initiatieven. Ambtelijk probeerden sommigen
van het (merendeels sociaal-democratische) ambtenarengezelschap hier een
halt aan toe te roepen, maar Ton heeft dapper stand gehouden.’
Bovendien noemde hij vervolgens onder hetzelfde punt een aantal locaties
waarvan hij opmerkte dat hij het ‘zeer zou waarderen wanneer je een oogje
kunt houden op het opgenomen zijn van bijvoorbeeld de locaties’, zoals de
woonlandschappen Obdam en de omlegging van de A9, waarover Meijdam
ook met Hooijmaijers en de heren Kwint had overlegd. Daarnaast noemde
hij ‘het woonlandschap West Friesland, alwaar door Ton zeer vergaande verwachtingen zijn gewekt’.
In 2011 bleek zijn betrokkenheid opnieuw uit een gesprek dat hij met de
huidige gedeputeerde Ruimtelijke Ordening voerde over de problemen in de
bouwnijverheid in Noord-Holland. Hij stelde ook een experiment voor om
die een herstart te geven. Meijdam vertegenwoordigde hierbij verschillende
projectontwikkelaars, waaronder Kennemerland Beheer, AM Wonen en
Scholtens Groep.
Nog een andere rol: commissaris namens de provincie Noord-Holland
In 2010 werd Meijdam namens de provincie Noord-Holland commissaris bij
SADC, een deelneming van onder andere de provincie Noord-Holland en de
gemeente Haarlemmermeer die actief is op het terrein van de gebiedsontwikkeling rond Schiphol.

91

Beoordeling Commissie
Voormalig gedeputeerde Meijdam bleef zich na zijn vertrek inlaten met de
provincie en de provinciale politiek. Hij bleef invloed uitoefenen op personen en projecten via belangenbehartiging voor het bedrijfsleven, zijn politieke rol als voorzitter van de Kamercentrale, persoonlijke contacten met
zijn opvolgers en een commissariaat ten behoeve van de provincie NoordHolland. Kortom: Meijdam toont zich een netwerker pur sang, die als een
kameleon de rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en partijgenoot
door elkaar laat lopen.
Genoemde voorbeelden zijn geen gevallen waarin duidelijk regels worden
overtreden. Wel roept de casuïstiek diverse vragen op. Bijvoorbeeld:
• in welke mate dient een voormalig gedeputeerde nadat hij zijn portefeuille
aan een opvolger heeft overgedragen, afstand te houden? Het zijn na
diens vertrek immers niet meer zijn zaken;
• in welke mate is het verstandig indien een voormalig gedeputeerde namens bedrijven met wie hij als gedeputeerde ten behoeve van de provincie
Noord-Holland contacten heeft onderhouden, optreedt in de richting van
diezelfde provincie? Hier kan immers (de schijn van) belangenverstrengeling ontstaan;
• in welke mate is nog meer terughoudendheid vereist indien de voormalig gedeputeerde zelf nog een politieke rol blijft vervullen – zoals in de
hoedanigheid van voorzitter van de Kamercentrale van de VVD? Bijvoorbeeld bij herbenoeming van gedeputeerden of in het kader van een positionering van hen voor een burgemeesterschap;
• in welke mate is het verstandig de rollen van belangenbehartiger tegenover de provincie Noord-Holland en die van commissaris namens de provincie Noord-Holland te combineren?
Dergelijke vragen dienen naar de mening van de Commissie niet te worden
beantwoord met het opstellen van allerhande nieuwe en aanvullende regels
maar vanuit gezond verstand, de mores en de ongeschreven regels van goed
en behoorlijk bestuur.
4.7.6

Relatie met vastgoedsector maakt kwetsbaar

Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers is door ambtenaren en collega bestuurders diverse malen aangesproken op zijn contacten met de vastgoedsector en projectontwikkelaars. Die vragen hadden onder meer betrekking
op de functionaliteit van reizen naar het buitenland, het bezoeken van vastgoedbeurzen alsmede op de reispartners. De relaties met de vastgoedsector
maakten aan de ene kant dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers projecten
kon realiseren, maar aan de andere kant maakte het hem ook kwetsbaar.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers raakte – bewust of onbewust – steeds
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verder betrokken en verstrikt in een netwerk waarin men elkaar de bal toespeelt. Een netwerk waarin collusie en corruptie kunnen opbloeien. Het quid
pro quo gedrag binnen het netwerk maakt rechtlijnig besturen lastig.
Op directe vragen van een ambtenaar naar een reis, merkte voormalig gedeputeerde Hooijmaijers op: ‘Ik ga Borghouts toch ook niet aanspreken op zijn
contacten met Zeeman’, of woorden van gelijke strekking. De naam Zeeman
komt onder meer voor in het – in dit rapport op meerdere plaatsen besproken
– dossier Distriport. Voorts is het de Commissie gebleken – via een melding
vanuit het ambtelijk apparaat – dat de heer en mevrouw Borghouts op een
terras met bekenden spraken over een vakantiereis naar Afrika, bij onder
meer de familie Zeeman, die een huis aldaar zou bezitten.
De woorden van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers illustreren de kwetsbaarheid van de heer Borghouts die Hooijmaijers soms moest aanspreken en
ook heeft aangesproken op zijn contacten met de vastgoedsector; overigens
met weinig effect. Borghouts en Hooijmaijers draaien om elkaar heen. Het is
een pirouette in het donker.
Al met al reden voor de Commissie (C), de heer Borghouts (G) hiernaar te
vragen. Een passage uit het interview:
C: Er is een verhaal (dat is misschien vervelend) dat u ook heel goed bevriend was met Zeeman, via een constructie. En dat er een huis in ZuidAfrika was. Dus wij moeten ook even checken of u daar gebruik van hebt
gemaakt of niet.
G: Tijdens mijn commissariaat? Nee. Nee, en de heer Zeeman is daar heel…
Nou, bevriend was ik dus niet. Kijk, zo mengen dingen zich. Die vriendschap is ontstaan na mijn commissariaat.
C: Dat is na uw commissariaat?
G: Na mijn commissariaat. Het is 2012 en in Zuid-Afrika ben ik in 2010 geweest. Onder de woorden van Zeeman: ik mag je nu wel uitnodigen. Laat
daar geen misverstand over bestaan.
C: Nee, ik check het omdat andere mensen dat opwerpen.
G: Heel goed dat u dat even checkt.
Voorts confronteerde de Commissie de heer Borghouts – later in het interview – met de opmerking van de heer Hooijmaijers:
C: Mag ik nog heel even terugkomen op dat onderwerp Zuid-Afrika? Want
onze informatie zei dat het eerder gepositioneerd was dan in 2010. Namelijk dat dit verhaal komt uit een handelsmissie naar China waarin het ambtelijk apparaat ook met Hooijmaijers heeft gesproken over zijn contacten
met de vastgoedwereld. Toen zou Hooijmaijers in 2008 gezegd hebben: ik
ga Borghouts toch ook niet aanspreken op zijn contacten met Zeeman.
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G: Dat is dan heel jammer.
C: Een letterlijk citaat.
G: Dat is dan heel jammer, zeg ik dan maar.
C: Volstrekt onjuist?
G: Ja, volstrekt onjuist in de zin met Zeeman omgaan als vriend en dergelijke. Nee, dus. Ik heb vrij vroeg toen ik aantrad een functioneel contact
gehad. Ik denk in twee drie, twee vier. Ik weet het niet zeker.
Kort na het interview zond de heer Borghouts de Commissie een brief met
een bijlage met de volgende inhoud:
‘De commissie Schoon schip vroeg mij naar mijn relatie met de heer J.R.
Zeeman. Ik heb daarop geantwoord, maar thuis gekomen bedacht ik mij dat
ik dat had gedaan vanuit de veronderstelling dat de commissie de reis naar
Afrika bedoelde van 2010.
Het lijkt mij nu waarschijnlijker dat de commissie de reis van mij en mijn
echtgenote bedoelde van 2009. Toen was ik nog commissaris van de Koningin.
In maart 2009 hebben mijn vrouw en ik geheel op eigen kosten een reis gemaakt naar Tanzania, Zanzibar en Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika zijn wij drie
dagen de gast van de heer Zeeman geweest op het reservaat Morukuru.
De relatie met de heer Zeeman heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld
van strikt zakelijk (2003) via goede kennis (2006/2007 zerkenvloer Graft en
2007/2008 R.K. Begraafplaats Purmerend) tot vriendschappelijk (etentje bij
ons 2011).
Elk jaar geeft de heer Zeeman een kerstdiner/dansant voor familie, zakenpartners en goede bekenden. Ik ben (met mijn echtgenote) – naar ik heb achterhaald – tijdens mijn commissariaat aanwezig geweest in 2007.
Overigens is de heer Zeeman voor zover mij bekend reeds lang niet meer
werkzaam als aannemer/bouwer e.d. in Noord-Holland.’
4.7.7 Hooijmaijers zette zijn netwerk in
Ondernemerszin, creativiteit en slagkracht
In paragraaf 2.7 heeft de Commissie aangegeven dat het ambtelijk apparaat
in het verleden ondernemerszin, creativiteit en slagkracht mistte. Het zijn
karakteristieken waaraan Hooijmaijers geen gebrek heeft en die hij dan ook
in zijn bestuursrol probeerde over te dragen. Wellicht is de beste typering die
hem past, die van ‘ondernemend bestuurder’ is. Deze typering en bestuursstijl passen binnen het denken van de overheid in de periode waarin Hooijmaijers gedeputeerde is.
Bij zijn aantreden beschikt Hooijmaijers over een groot netwerk. Dat kan
een voordeel zijn, mits bij het benutten en raadplegen daarvan aspecten zoals
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zakelijkheid, gepaste afstand en transparantie de boventoon voeren. Diverse
melders zetten juist bij die aspecten een vraagteken.
In de dossiers, administratie en agenda’s van Hooijmaijers komt informatie
naar voren waaruit blijkt dat relaties van Hooijmaijers posities of opdrachten
bij de provincie Noord-Holland verwierven. Er zijn opdrachten bij die toch
al verstrekt moesten worden en waarbij Hooijmaijers personen voordroeg. Er
zijn echter ook personen bij die Hooijmaijers bij ambtenaren introduceerde,
soms gebeurde dat ronduit dwingend, met de vraag of de provincie iets voor
hen zou kunnen betekenen. Ook kwam het voor dat Hooijmaijers in deze
kwesties hen als oplossing aandroeg voor een bij de provincie Noord-Holland naar de mening van het ambtelijk apparaat niet bestaand probleem.
Een bloemlezing over (de schijn van belangenverstrengeling), niet zakelijk
handelen en Hooijmaijers die onvoldoende scheiding aanbrengt tussen zakelijk en privé. Zoals in dit rapport al eerder is geduid, schrijft de gedragscode
van de provincie Noord-Holland uit 2008 voor dat er een duidelijke en zichtbare scheiding moet zijn tussen publiek en privaat zoals het hebben van een
belang in ondernemingen en organisaties waarmee de provincie zakelijke
betrekkingen onderhoudt. Daarnaast schrijft zij voor dat er geen nepotisme,
familie- of vriendschapsbetrekkingen mogen bestaan met aanbieders van
diensten of zaken van de provincie.
Financiële zaken
Voor financiële zaken – bancair, verzekeringen en vastgoed – maakte Hooijmaijers diverse malen gebruik van Thijs Evers (voorheen eigenaar en directeur van de Evers Assurantie Groep). Deze kende hij persoonlijk van een
vakantie. Evers werd onder meer ingeschakeld toen Hooijmaijers de provincie Noord-Holland van bank wilde laten wisselen, voor het doornemen van
de verzekeringsportefeuille en een vastgoedtransactie . Voorts heeft de heer
Evers – zonder dat hij een formele rol had – deelgenomen aan een gesprek
met de heren Visser en Holzhaus van KNSF (de KNSF-casus wordt op meerdere plaatsen in dit rapport besproken).
Van de contacten met Evers, die ook buiten het ambtelijk apparaat om plaats
hebben gevonden, zijn nauwelijks aantekeningen of notulen voorhanden. Bij
afspraken waar wel ambtenaren aanwezig waren, was voor hen de rol van
Evers onduidelijk.
Beleggingen
In 2006 schuift Hooijmaijers een hem bekende relatie, Bart Hartman (voormalig compagnon van Rolf Visser van KNSF), naar voren bij het ambtelijk
apparaat met de toevoeging ‘of we daar wat mee konden’. De vraag van
Hooijmaijers is concreet of deze persoon betrokken kan worden bij het
verkennen van een beleggingsmogelijkheid van 100 miljoen euro. Een ver95

kenning die niet past in het wettelijk stramien (Wet Fido) en die mitsdien
bevreemding opwekt bij het ambtelijk apparaat.
Woudhaven
De Provincie Noord-Holland heeft enkele tonnen geïnvesteerd in het opknappen van de Woudhaven, gelegen aan het Alkmaardermeer. Hooijmaijers
gaat nadien in onderhandeling met een tweetal partijen voor de verkoop van
de haven: het aan de provincie gerelateerde recreatieschap en Nauticadam
waaraan Walter Nuijens is verbonden. Andere zakelijke contacten van Nuijens zijn onder meer de ondernemingen IMCA, Fortress en Mayeveld.
Hooijmaijers laat duidelijk blijken een voorkeur te hebben voor verkoop aan
zijn relatie Walter Nuijens. Door interventie van collega gedeputeerde Jaap
Bond gaat dat niet door. De deal die Hooijmaijers wilde maken was niet zakelijk bezien vanuit provincieperspectief.
Nuijens is een persoon waarmee Hooijmaijers vaker contact heeft onderhouden. Zonder ambtenaren, notulen of een andere verantwoording ontmoet
Hooijmaijers hem in sterrenrestaurant de Bokkendoorns, het Hilton Hotel en
Hotel L’Europe.
Contacten vanuit een functie in een raad van advies
De Bank ten Cate is een relatief kleine bank gericht op particulier vermogensbeheer. Op enig moment verzoekt Hooijmaijers de treasurer van de
provincie Noord-Holland te onderzoeken wat de provincie voor de Bank ten
Cate kon betekenen. De omgekeerde wereld. Bovendien een vermenging van
belangen: Hooijmaijers is van 2004 tot 2008 lid van de raad van advies van
de Bank ten Cate.
Een tweede raakvlak met de bank is dat Hooijmaijers in 2008 voorstelt om
een directeur van de bank te benoemen tot commissaris bij Wind Holding,
net als de provincie Noord-Holland aandeelhouder van DarwinD en behorende tot de bedrijvengroep van Econcern. Van een daadwerkelijke benoeming
is het niet gekomen. Wel wordt die bankdirecteur medebestuurder van de
Stichting Hart voor het Vondelpark, een stichting waarvan Hooijmaijers op
dat moment voorzitter is.
Makelaar
In verband met een aandelentransactie in het project SADC/Segro schuift
Hooijmaijers een relatie van hem, makelaar Arnold van de Kamp, naar voren. Hooijmaijers wilde in het kader van de transactie gebruik maken van
een bestaand budget, waardoor hij niet langs Provinciale Staten zou hoeven
te gaan. Het ambtelijk apparaat stelt echter de koninklijke weg voor: het
melden van de voorgenomen aandelentransactie aan Gedeputeerde Staten en
daarna aan Provinciale Staten. Bovendien stelt een ambtenaar dat de transac96

tie geheel niet past in het bestaande grondbeleid zoals dat door Provinciale
Staten is vastgesteld als beleidskader.
Hooijmaijers zet door en vraagt de ambtenaar – overigens ervaart de ambtenaar het als een dienstopdracht – contact op te nemen met de Amsterdamse
makelaar Van de Kamp. Zo geschiedde. De makelaar wilde vervolgens niet
op kantoor bij de provincie afspreken, maar elders. Vervolgens is de afspraak
niet doorgegaan. Later bleek de ambtenaar dat de directeur van SADC wel
direct in onderhandeling trad met Van de Kamp.
Van de Kamp heeft in de periode 2007-2009, blijkens de agenda van Hooijmaijers, minimaal achttien keer contact met de gedeputeerde: op kantoor bij
Hooijmaijers, op kantoor bij Van der Kamp, in restaurants en bij Hooijmaijers thuis. Ook gaan zij samen naar Duitsland om daar te spreken met de
directie van een bedrijf dat in de aandelentransactie is betrokken.
4.7.8 Voor wat, hoort wat
Verbondenheid via Savera
Voorgaande paragraaf wordt hier vervolgd met het noemen van drie zakelijke
contacten van Hooijmaijers die ook betrokken zijn geweest bij zijn privébelangen. Vanwege zijn publieke taken heeft Hooijmaijers zakelijke belangen
ondergebracht in een investeringsmaatschappij onder de naam Stichting Administratiekantoor Savera. Als bestuurders bij deze stichting zijn Cor Mul,
Jan Eendebak en Rob Boelen betrokken geweest.
Mul en Boelen zijn ook betrokken bij Newdeal B.V. dat gelieerd is aan
MOVE Management B.V., de onderneming van Ton Hooijmaijers (tot medio
2001) en diens vrouw (sinds medio 2001).
KNSF
Mul wordt op voorspraak van Hooijmaijers als bemiddelaar ingehuurd in het
conflict tussen KNSF en de gemeente Muiden. Overigens heeft Hooijmaijers op ambtelijk niveau tweemaal zijn relatie met Mul ontkend. Pas tijdens
het IRS-onderzoek verklaart hij dat hij Mul kende als oud-ambtenaar van
de gemeente Amsterdam en als oud-directeur van het recreatieschap van de
provincie.
SADC
VDG Trajectmanagement BV, met als directeur de heer Eendebak, wordt in
2009 door het Bestuursforum Schiphol ingehuurd. Eerder, in 2008, was hij
al eens met de provincie Noord-Holland mee geweest op een handelsmissie
naar China. Eendebak kreeg de opdracht om als mediator bestuurlijke knelpunten op te lossen rond de komst van SADC III. Hooijmaijers was destijds
voorzitter van het Bestuursforum en heeft Eendebak ‘vrij dringend’ naar voren geschoven. Volgens de toenmalige secretaris van het Bestuursforum gaf
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Hooijmaijers feitelijk de opdracht om contact met hem op te nemen en hem
in te huren.
Door het spoedeisende karakter van de opdracht, is besloten geen aanbestedingstraject in te gaan. In het gesprek dat de secretaris had met Eendebak
vertelde hij dat hij Hooijmaijers goed kende en dat hij eerder een opdracht
van Hooijmaijers had gehad.
Bij de declaratie van Eendebak is een conflict ontstaan met VDG Trajectmanagement over de hoogte van het bedrag, dat buitensporig leek in verhouding
tot het werk dat Eendebak had verricht. De secretaris meldt dat men de helft
van het bedrag realistischer had gevonden. Daarnaast beriep Eendebak zich
op een fiat van Hooijmaijers om zijn reistijden te declareren. Omdat er bij
de offerteaanvraag geen urenraming was gevraagd, was er formeel juridisch
geen mogelijkheid om de declaratie aan te vechten.
DarwinD
Boelen wordt door Hooijmaijers genoemd als mogelijk lid van de Raad van
Commissarissen van DarwinD. Bij het aandragen van namen was dit de enige door Hooijmaijers genoemde. Uit e-mailverkeer van Hooijmaijers blijkt
dat hij zich actief bezig heeft gehouden met de benoeming van Boelen.
Hooijmaijers, Mul, Eendebak en Boelen
In de agenda van Hooijmaijers zijn in 2006 – 2008 eenentwintig afspraken
terug te vinden met genoemde betrokkenen. Bij twee afspraken hiervan waren alle vier personen, Hooijmaijers, Boelen, Mul en Eendebak gelijk aanwezig. Diverse afspraken vonden plaats in restaurants, waarbij de kosten door
Hooijmaijers bij de provincie Noord-Holland zijn gedeclareerd.
Beoordeling Commissie
Het moge duidelijk zijn dat de in deze paragraaf beschreven handelwijze van
Hooijmaijers op z’n minst genomen onverstandig is. Hij heeft er onvoldoende blijk van gegeven in te zien dat privérelaties niet op een dergelijke wijze
in provinciale kwesties en provinciale belangen kunnen worden getrokken.
Reeds door het enkele feit dat het bij diens handelwijze aan transparantie
heeft ontbroken, is hier sprake van handelen dat verder gaat dan de schijn
van belangenverstrengeling. Het gaat hier om het leveren van vriendendiensten en gunstbetoon op een wijze die voor een bestuurder onbetamelijk is.
Dat laatste klemt temeer omdat er zowel in het dossier KNSF (Mul), SADC
(Eendebak) en DarwinD (Boelen) bijzonderheden hebben plaatsgevonden
die hiervoor reeds zijn beschreven of nog worden beschreven.
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4.7.9 Vastgoed en projectontwikkeling
Risico van collusie en corruptie
Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
(en anderen) en het onderzoek van de Commissie laten zien dat de sectoren
vastgoed en projectontwikkeling enerzijds en het openbaar bestuur anderzijds soms te nauw verbonden zijn. Het zijn sectoren waarin het hebben van
goede contacten en het onderhouden van netwerken essentiële elementen
in de bedrijfsvoering zijn. Het openbaar bestuur, verantwoordelijk voor het
realiseren van beleidsdoelstellingen, is erbij gebaat juist ten aanzien van deze
sectoren ondernemend te werk te gaan.
Vorenstaande schept niet alleen lotsverbondenheid maar ook wederzijdse
afhankelijkheden. Daarbij kan een sfeer van collusie ontstaan tussen de genoemde sectoren en het openbaar bestuur.43 Collusie betreft in dit verband
een ‘heimelijke verstandhouding’. Die heimelijkheid is niet per definitie
onverstandig. Een overheid die in onderhandeling is, die met diverse belangen heeft te maken en deze dient te respecteren, kan niet al haar handelen
transparant en openbaar maken. Daarom zijn er ook – elders in dit rapport
besproken – spelregels op het gebied van geheimhouding. Maar ook zijn er –
eveneens elders in dit rapport besproken – spelregels van good governance.
Die bestaan om velerlei redenen, maar mede om ervoor te waken dat collusie
niet overgaat in corruptie.
Risico’s kunnen maar hoeven zich niet te manifesteren
Het is niet aan de Commissie een oordeel te vellen over de vraag of voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie.
Feit is dat hij thans door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor onder meer corruptie en witwassen. Wat daar ook van zij, de Commissie kan
niet anders dan constateren dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers op te
geringe afstand opereerde van ondernemers in de sectoren vastgoed en projectontwikkeling. Over en weer zochten zij elkaar actief op. Hooijmaijers
toonde zich voor hen ontvankelijk en heeft zich kwetsbaar gemaakt door
bijvoorbeeld regelmatig zonder ambtenaren op locaties buiten het provinciehuis af te spreken en door het besprokene onvoldoende vast te leggen en
terug te koppelen. Zonder een deugdelijke business case te overleggen met
daarin een prominente duiding van het provinciaal belang. Met het soms (op
oneigenlijke en indringende wijze) onder druk zetten van het ambtelijk apparaat. Door dit alles heeft hij de schijn van belangenverstrengeling tegen.
In ieder geval in de door het Openbaar Ministerie onderzochte kwesties zelfs
meer dan dat.

43

Overigens kan dat ook tussen die sectoren en het ambtelijk apparaat Dat vormt echter geen onderdeel van het onderzoek van deze Commissie
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Het kan ook anders. Het contrast met de handelwijze van de opvolgster van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, mevrouw Laila Driessen-Jansen, kan
nauwelijks groter zijn. In de woorden van een geïnterviewde: ‘het is wel een
stuk moeilijker geworden sinds Laila er zit’. Uit de praktijk bleek ook dat zij
voor de vastgoedsector en projectontwikkelaars minder interessant was.
Voormalig gedeputeerde Driessen-Jansen liet meteen bij haar aantreden
een ambtelijke analyse maken van ‘aandachtspunten en toezeggingen gedeputeerde Hooijmaijers’. Hetgeen de Commissie duidt als het ‘lijstje van
Driessen’. Stuk voor stuk heeft zij de onderwerpen op het lijstje afgewerkt
en gekeken of de eventuele toezeggingen door de provincie gestand moesten
worden gedaan en of deze in de beleidsvisie van de provincie pasten. Voor
de meeste onderwerpen volgden negatieve antwoorden en heeft zij geen
vervolg gegeven aan hetgeen door haar voorganger in gang was gezet. Ook
niet nadat – hetgeen diverse keren het geval was – er druk door marktpartijen
op haar werd uitgeoefend. Het handelen van Driessen-Jansen kenmerkt zich
door een heldere lijn: er dient een positieve business case voor een project te
zijn waarbij het provinciaal belang duidelijk herkenbaar is.
Beoordeling Commissie
De Commissie is een voorstander van het volgen van de zakelijke lijn in de
contacten met de vastgoedsector en projectontwikkelaars. Met oog en begrip
voor elkaars belangen en posities. Niet redenerend en handelend vanuit vijandschap of vriendschap, maar vanuit een werkwijze waarbij:
• een duidelijke business case wordt opgebouwd en onderbouwd;
• het provinciaal belang evident is;
• het ambtelijk apparaat van meet af aan is betrokken en in het project wordt
meegenomen;
• afspraken in beginsel op locaties zoals het provinciehuis plaatsvinden;
• het besprokene telkenmale deugdelijk en duidelijk wordt vastgelegd.
4.7.10 Buitenlandse beurzen en reizen
MIPIM
Jaarlijks heeft in Cannes een vastgoedbeurs plaats, de MIPIM. Deze beurs is
regelmatig bezocht door een delegatie van de provincie Noord-Holland. Het is
altijd moeilijk nut en noodzaak van dergelijke bijeenkomsten aan te geven. Belangrijkste doel is vaak het onderhouden en uitbreiden van het netwerk. Er zijn
functionarissen die er graag naartoe gaan, er zijn er die het hartgrondig haten.
Wat daar ook van zij, voormalig gedeputeerde Hooijmaijers bezocht deze
beurs regelmatig. Met ambtenaren of collegabestuurders. Hij ontving meerdere uitnodigingen van relaties voor presentaties en recepties. De bezoeken
werden ambtelijk voorbereid. Niet altijd conform de wensen van voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers. Zo verzorgde een ambtenaar – met name vanuit
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kostenoogpunt – een hotel dat ruim buiten het beursgebied was gelegen. Dat
betekende een reistijd – met een busje – van ruim een uur, zowel heen als
terug. Dit zeer tegen de zin van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers die
graag op een – overigens veel duurdere – locatie nabij de beurs wilde verblijven. Daar gebeurde ‘het’ immers.
Een tweede te benoemen aspect betreft het feit dat voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers in de context van de beurs een helikoptervlucht maakte die hij
onder het mom van een lunch heeft gedeclareerd. In dit verband is van belang dat op 1 september 2009 in een collegevergadering (onder meer) over
dit onderwerp is gesproken. En in het verlengde van dit onderwerp: over de
vraag of hier sprake is van een strafbaar feit en of er aangifte moest worden
gedaan. De toenmalige provinciesecretaris Oppenhuis de Jong ‘adviseert het
college, mede op grond van advies van Juridische Dienstverlening, geen aangifte te doen. Ook al omdat een bewijs ver te zoeken is.’ Er wordt geen aangifte gedaan. Besloten wordt Hooijmaijers het verzoek te doen tot restitutie.
Voormalig commissaris van de Koningin Borghouts en de toenmalig provinciesecretaris zullen daarover een gesprek met Hooijmaijers gaan voeren.
De vraag is natuurlijk: was er echt geen bewijs? Het verslag van de vergadering bevat immers ook de volgende passage: ‘De heer Oppenhuis de Jong
licht toe dat het bonnetje van amazing pictures door de secretaresse van de
heer Hooijmaijers is aangezien voor een lunchbon en daarom als lunch is
genoteerd. De secretaresse herinnert zich de helikoptervlucht als lunch te
hebben genoteerd, nadat de heer Hooijmaijers dat had gedicteerd.’
Reizen
Vanuit de provincie Noord-Holland werden regelmatig bezoeken gebracht
aan bijvoorbeeld China, de Verenigde Staten en Japan. Niet alleen in de
door de Commissie onderzochte periode, maar ook daarvoor werden reizen gemaakt naar onder meer Brazilië. Binnen de provincie zijn over het
maken van buitenlandse reizen afspraken gemaakt. In een verordening is
opgenomen dat het college buitenlandse reizen van bestuurders goed dient
te keuren. Tijdens de vergadering van het college van 20 juni 2006 blijkt, na
vragen over de reis naar Japan van voormalig gedeputeerde Poelmann in juni
2005,44 dat deze regel niet altijd wordt gevolgd.45 In die vergadering besluit
het college dat alsnog goedkeuring is verleend voor alle reizen die tot dat
moment zijn gemaakt op basis van een eenvoudige melding in het college.
De heer Borghouts licht toe dat als na melding door een lid van Gedeputeerde Staten geen bezwaar wordt aangetekend de toestemming geacht wordt
te zijn verleend.

44
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Voormalig gedeputeerde Poelmann is – op uitnodiging van staatssecretaris, mevrouw Schultz van Haegen – op een
handelsmissie naar Japan geweest
Verslag geheime vergadering het college van Gedeputeerde Staten van 20 juni 2006
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Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers was – functioneel – betrokken bij het
samenstellen van divers reisdelegaties. Relaties, vooral werkzaam op het
gebied van vastgoed en projectontwikkeling, vanuit diens netwerk werden
uitgenodigd. Van de deelname aan de Expo Real in München van 23 tot 25
oktober 2006 is verslag uitgebracht aan het college van Gedeputeerde Staten.
Ook van een door de provincie georganiseerde handelsmissie onder leiding
van de heer Hooijmaijers naar Hong Kong, Macau en Qindao in augustus
2008, ontvangt het college in oktober 2008 een verslag alsmede van een
aantal gesprekken dat Hooijmaijers aansluitend aan de missie op uitnodiging
in China en Hong Kong heeft gevoerd. Provinciale Staten worden hierover
door het college geïnformeerd.
Over enkele handelsmissies is in het college gesproken en het college heeft
van enkele missies ook achteraf een verslag ontvangen. Bij sommige had
de voormalig gedeputeerde Hooijmaijers toentertijd de schijn tegen en
werden er vraagtekens bij diens reizen, handelen en reisgenoten geplaatst.
Vraagtekens die thans voor een deel uitroeptekens zijn geworden nu enkele
reisgenoten van Hooijmaijers betrokken blijken te zijn bij de in dit rapport
besproken casuïstiek inzake (vermeende) onregelmatigheden of worden genoemd in de dagvaarding van het Openbaar Ministerie in het strafrechtelijk
onderzoek tegen onder meer voormalig gedeputeerde Hooijmaijers.
Dergelijke reizen droegen en dragen wel bij aan de beeldvorming binnen het
ambtelijk apparaat, bij collega-bestuurders alsmede bij de Commissie over
een bestuurder die niet altijd op zakelijke wijze werkzaam was en die daarmee het risico verhoogde te worden beticht van (de schijn van) belangenverstrengeling.
Dagvaarding
De dagvaarding van het Openbaar Ministerie inzake voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers toont dat hij van JVG Vastgoed vliegtickets naar Roemenië en
Turkije zou hebben gekregen. De Commissie heeft op dit punt in haar onderzoek geen documenten zoals tickets of reisverslagen aangetroffen. Wel een
declaratie van Hooijmaijers voor een taxirit in Istanbul (bedrag: 3,28 euro).
Ook heeft zij vastgesteld dat een ambtenaar toentertijd geweigerd had met
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers mee te gaan omdat er naar zijn mening
geen relatie was tussen het reisdoel en de provincie Noord-Holland. Overigens is een andere ambtenaar wel meegegaan. Deze is niet meer werkzaam
bij de provincie, maar is overgestapt naar de vastgoedsector.
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4.8 Meldingen en dossiers
Teneinde de behandeling van casuïstiek af te hechten volgt in deze paragraaf
de bespreking van een aantal meldingen en dossiers dat onder de aandacht
van de Commissie is gekomen.
Distriport
Het project Distriport was mede de aanleiding tot het instellen van de Commissie Operatie Schoon Schip. Een door voormalig gedeputeerde Hooijmaijers getekende side letter dook op en zorgde voor veel commotie in Provinciale Staten. Het document is openbaar geworden na een Wob-verzoek van de
belangengroep ‘Berkhout is Boos’.
Distriport is een regionaal bedrijventerrein van circa 150 hectare ten zuiden
van Berkhout in de gemeente Koggenland. De locatie van het bedrijventerrein
is gelegen ten westen van de snelweg A7. Het bedrijventerrein moet logistieke bedrijven, transport en distributie, aantrekken. Het bestemmingsplan Distriport is in april 2012 grotendeels onherroepelijk geworden na een uitspraak
van de Raad van State. Dit niet tot ieders tevredenheid: omdat zij bijvoorbeeld bij het innemen van grondposities op een andere locatie gehoopt hadden of vanuit aantasting van het uitzicht en andere landschapsaspecten. Ontevreden partijen strijden al jaren lang voor hun belangen, deels via de rechter.
De Commissie treedt niet in die procedures. Wel wil zij nader ingaan op de
sideletter, zowel qua besluitvormingsproces daaromtrent als inhoudelijk.
In het kader van het thema ‘mandatering’ heeft de Commissie in paragraaf
4.3.1 al het nodige gezegd over Distriport en de side letters. Reeds daar laat
de Commissie zien dat het dossier qua documentatie niet op orde is, waardoor niet goed kan worden vastgesteld op welke wijze de besluitvorming
door en binnen de bevoegde organen van de provincie Noord-Holland nu
precies heeft plaatsgevonden. Eenzelfde conclusie kan worden getrokken als
het gaat om het opstellen van de side letter in het dossier Distriport: de Commissie heeft niet kunnen vaststellen op wiens initiatief dat precies is gebeurd,
wie waarvoor precies verantwoordelijk was of verantwoordelijkheid heeft
genomen. De reconstructie door de Commissie kent niet alleen een beperking in de dossiervorming binnen de provincie Noord-Holland, maar is ook
gelegen in het ontbreken van bevoegdheden aan de kant van de Commissie
om het overleggen van informatie af te dwingen bij marktpartijen.
De Commissie heeft echter de wel voorhanden documentatie doorgenomen,
heeft met diverse betrokken ambtenaren gesproken alsook met vertegenwoordigers van ONHN, diverse gedeputeerden, ‘Berkhout is Boos’ en de
heer Wokke. De Commissie heeft daarbij geen serieuze aanwijzingen aangetroffen van corruptie – zoals gesuggereerd door de heer Wokke – of andere

103

onregelmatigheden die bijvoorbeeld tot het doen van aangifte in het kader
van strafrechtelijk verwijtbare gedragingen door de provincie Noord-Holland
noodzaken.
Veeleer is het beeld ontstaan dat betrokkenen – waaronder de gedeputeerden Hooijmaijers en Bond – (te) snel hebben gehandeld nadat de gemeente
Koggenland afhaakte in het project. De provincie heeft toen de positie als
betrokkene van de gemeente overgenomen. Onder druk van het verlopen
van termijnen met fiscale gevolgen (inzake overdrachtsbelasting) zijn er in
korte tijd diverse overeenkomsten gemaakt en andere afspraken vastgesteld.
Daarbij is snelheid ten koste gegaan van zorgvuldigheid en transparantie. De
haast was er vooral aan de kant van marktpartijen – Zeeman Vastgoed en De
Peyler Projektontwikkeling. Zij hebben enig financieel voordeel gehad bij de
handelwijze van de provincie, een aspect waar de Commissie navolgend op
terugkomt.
Het initiatief voor het opstellen van de side letter is vermoedelijk niet van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers uitgegaan. De Commissie acht het op
basis van de gesprekken ook mogelijk dat het initiatief van andere betrokken partijen is uitgegaan (marktpartijen als Zeeman Vastgoed of De Peyler
Projektontwikkeling, danwel ONHN). Hetgeen ook verklaarbaar is daar zij
het meeste belang hadden bij snelheid. Voor zover de Commissie heeft kunnen vaststellen komt de suggestie voor een side letter voor het eerst bij de
provincie Noord-Holland en daarmee ook bij voormalig gedeputeerde Hooijmaijers terecht via een medewerker, de heer Cozijnsen, van ONHN. Hooijmaijers lijkt dit adequaat op te pikken en plaatst een paar dagen voor ondertekening van de side letter op de binnen de provincie gehanteerde minute de
aantekening ‘uitwerking die Cozijnsen bepleit’. Een opmerking die collega’s
binnen het college van Gedeputeerden Staten of ambtenaren hadden kunnen
zien. De Commissie concludeert daaruit dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers niet de intentie heeft gehad de uitwerking via een side letter – hoe
ongelukkig die ook is – te verdoezelen. Integendeel.
Dat brengt de Commissie bij het tweede aspect: de inhoudelijke beoordeling van de side letter. En daarmee ook bij de vraag of de provincie NoordHolland een nadeel (schade) heeft geleden, bijvoorbeeld ten bedrage van het
voordeel van marktpartijen. Die laatste vraag dient ontkennend te worden
beantwoord. Hetgeen partijen in de side letter hebben geregeld is niet meer
dan een fiscale constructie die bij dit soort transacties menigmaal – ook door
andere overheden – wordt gehanteerd om projecten mogelijk te maken dan
wel deze goedkoper te realiseren.
De kern van de gehanteerde constructie is dat er gebruik wordt gemaakt van
de vrijstelling van overdrachtsbelasting aan de kant van de provincie waar-
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door de fiscale kosten voor het project worden beperkt. De provincie wordt
tijdelijk eigenaar van gronden, waarbij de afspraak wordt gemaakt dat deze
op enig moment aan marktpartijen worden overgedragen die voor de verdere
projectontwikkeling zorg dragen. Die marktpartijen nemen een afnameverplichting op zich, waardoor het risico voor de provincie gering is (het risico
is dat partijen hun afspraken niet nakomen en de gronden in waarde dalen).
De provincie dient net voldoende werkzaamheden met betrekking tot de
gronden te verrichten dat zij btw-plichtig wordt. Daarin zit de crux, omdat
op dat moment de verplichting tot het betalen van overdrachtsbelasting komt
te vervallen – die zou normaliter worden doorbelast aan marktpartijen (die
geen last hebben van de btw omdat deze voor hen verrekenbaar is). Men
noemt deze constructie – die zoals gezegd regelmatig wordt toegepast – wel
het ‘fiscaal bouwrijp maken’ van gronden.
Ondanks dat de constructie regelmatig wordt toegepast kan het zijn dat
partijen daarbij vrezen voor een ander oordeel van de fiscus. Wellicht de
reden om dit soort zaken via een side letter te regelen. Anderen stellen dat
de reden gelegen is in de bepaling dat de gronden door de provincie op een
zodanige wijze aan marktpartijen worden overgedragen dat een eventuele
waardesprong niet ten goede aan de provincie maar aan het te ontwikkelen
project komt. De Commissie ziet dit anders en herkent – los van eventuele
staatsteunperikelen – de logica van een dergelijke bepaling. Het is immers
niet de bedoeling van partijen – inclusief de provincie – om de provincie
eigenaar van de gronden te laten zijn en om deze daarop eventueel winst te
laten maken. De provincie wordt in een dergelijke situatie louter ingeschakeld om het project ‘fiscaal bouwrijp’ te maken. Overigens is het wel zo dat
de kwade kansen – verlies voor de provincie op de grondpositie – ook in de
af te sluiten overeenkomsten geborgd dienen te worden, hetgeen in casu niet
is gebeurd.
Concluderend is de Commissie van mening dat er op het gebied van mandatering (zie paragraaf 4.3.1) en qua proces zorgvuldiger had moeten worden
gehandeld. De snelheid is ten koste gegaan van die zorgvuldigheid. De Commissie heeft echter niet kunnen vaststellen dat de meest betrokken gedeputeerden, Hooijmaijers en Bond, in deze kwade bedoelingen hebben gehad.
Wel had gedeputeerde Bond zich bij ondertekening van de side letter zich
er beter van moeten vergewissen wat r nu precies werd ondertekend. Gedeputeerde Hooijmaijers had alerter moeten zijn en had diens collega-gedeputeerden en ambtenaren veel explicieter moeten wijzen op en betrekken bij de
afspraken die in de side letter zijn vastgelegd. Juist omdat het ‘fiscaal bouwrijp’ maken een vaker gehanteerde methodiek betreft had hij het hen kunnen
uitleggen. Alsook diens ambtenaren. Bovendien had hij het proces adequater
dienen vast te leggen.
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Omdat de side letter wel in het dossier is opgeborgen, deze is immers na een
Wob-procedure tevoorschijn gekomen, en de Commissie geen bewijs heeft
gevonden voor andere onregelmatigheden dan genoemde onnauwkeurigheden – laat staan voor corruptie – dient de Commissie uit te gaan van goede
trouw aan de kant van betrokkenen.
KNSF
De provincie Noord-Holland is betrokken bij de ontwikkeling van de gebied
rondom de Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek (KNSF) in Muiden. Tijdens het onderzoek van de Commissie is ten aanzien van dit project
een aantal bijzonderheden geconstateerd:
• de geheimhouding van het Akro-rapport. Voormalig gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers lijken de wensen van de projectontwikkelaars – die
een relatief hoog aantal woningen wilden bouwen – te ondersteunen. Het
Akro-rapport bood geen steun voor die wens;
• voormalig gedeputeerde Hooijmaijers schakelde op enig moment een bevriende relatie van hem, de heer C. Mul, in als bemiddelaar;
• voormalig gedeputeerde Hooijmaijers onderhield goede contacten met een
aantal in het KNSF-dossier voorkomende personen: R. Visser, F. Holzhaus
en B. Hartman;
• R. Visser is betrokken als aandeelhouder in KNSF Vastgoed. Hij schonk in
2006 onder meer een bedrag van 8.000 euro aan de Stichting Vrienden van
de Mytyl-Tyltyl school waarvan Hooijmaijers voorzitter was. Ook ging de
heer Visser mee op een handelsmissie naar China;
• F. Holzhaus is betrokken als bestuurder van KNSF Vastgoed. Er zijn aanwijzingen dat hij vroegtijdig de beschikking heeft gehad over geheime
informatie van de provincie Noord-Holland;
• B. Hartman is de zakelijke compagnon van R. Visser. Hij werd op enig
moment nadrukkelijk door voormalig gedeputeerde Hooijmaijers bij de
provincie Noord-Holland naar voren geschoven met de vraag of hij betrokken kan worden in een verkenning om 100 miljoen euro te beleggen;
• voormalig gedeputeerde Hooijmaijers schrijft in oktober 2007 een zeer
stevige concept-brief – waarin staat dat de raadsleden wellicht ook persoonlijk verstrekkende gevolgen zullen ondervinden als zij de afspraken
met KNSF blijven schenden – aan de gemeente Muiden. Na interventie
van het college van Gedeputeerde Staten wordt deze brief niet verzonden;
• voormalig gedeputeerde Hooijmaijers toont de brief echter wel aan de
fractievoorzitter van de PvdA in Muiden, die tevens in dienst is bij het
recreatieschap van de provincie Noord-Holland. En die de handelwijze
daardoor als het uitoefenen van druk kon ervaren.
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Bloemendalerpolder
Net als bij KNSF gaat het bij het project Bloemendalerpolder om gebiedsontwikkeling en woningbouw. Dit project is uitgebreid betrokken in het zogeheten IRS-onderzoek.46 Daarbij zijn geen onregelmatigheden (met betrokkenheid van bestuurders) aangetroffen. De Commissie heeft geen meldingen
ontvangen die concrete aanwijzingen voor onregelmatigheden bevatten. Bij
gebreke daaraan en omdat het de Commissie via de pers47 bekend was dat op
gezag van het Openbaar Ministerie een inval is gedaan bij Bouwbedrijf Adriaan van Erk is dit project beperkt in het onderzoek betrokken. Genoemd bedrijf tekende met gedeputeerde Hooijmaijers een ‘anticipatie-overeenkomst’
voor woningbouw in de Bloemendalerpolder. Hooijmaijers zou in de periode
als gedeputeerde betaalde advieswerkzaamheden voor dit bedrijf hebben
verricht.
Een ander bedrijf dat met genoemde gedeputeerde een dergelijke overeenkomst ondertekende is bouwbedrijf Van Wijnen. Dat betreft een onderneming waarvoor voormalig gedeputeerde Hooijmaijers – voor hij wethouder
in Amsterdam werd en in de periode voor zijn werkzaamheden als gedeputeerde – betaalde advieswerkzaamheden heeft verricht.
Tot slot verwijst de Commissie naar het ‘Auditrapport Project Bloemendalerpolder’ van Concern Controlling provincie Noord-Holland (2009) waarin
uitgebreid over dit project is gerapporteerd.
Wieringerrandmeer
Net als bij het project Bloemendalerpolder het geval is, voerde IRS een onderzoek uit naar het project Wieringerrandmeer.48 En ook hier is sprake van
een reeds bij Provinciale Staten bekend auditrapport van Concern Controlling (2010). Voorts wordt verwezen naar het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer (2012) inzake dit project. De Commissie heeft geen aanleiding
gevonden om naast hetgeen in deze rapporten is vermeld onregelmatigheden
te rapporteren en volstaat dan ook met een verwijzing daarnaar.
Leeker Woonlanden
Bij Leeker Woonlanden gaat het om een gebiedsontwikkelingsproject in
West-Friesland. Het is – naast de woonlandschappen in Obdam, ‘t Kruis
Heerhugowaard en de Bovenkerkerpolder – één van de vier projecten die
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers graag in de structuurvisie (2009) wilde
opnemen. Dit terwijl dat – voor zijn tijd als gedeputeerde – in 2004 op voorstel van Provinciale Staten nog was tegengehouden, omdat zij van mening
waren dat dergelijke initiatieven vanuit de regio moesten opkomen. Om het
46
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Rapportage van IRS Forensic Investigations & Integrity Services B V inzake diverse mogelijke issues in het besluitvormingsproces bij de projecten Wieringerrandmeer en Bloemendalerpolder van 23 mei 2011
Artikel Volkskrant van 8 april 2010
Rapportage van IRS Forensic Investigations & Integrity Services B V inzake diverse mogelijke issues in het besluitvormingsproces bij de projecten Wieringerrandmeer en Bloemendalerpolder van 23 mei 2011
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project te realiseren is in juni 2004 Het Leeker Woonland B.V. opgericht met
als samenwerkende partijen: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
(ONHN), Scholtens Groep, Dura Vermeer, Wooncompagnie en Matrix. Voormalig gedeputeerde Meijdam fungeerde als commissaris bij Leeker Woonlanden.
Een aantal bijzonderheden die uit onderzoek van de Commissie zijn gebleken. Ten eerste aangaande de inpassing van het plan in de structuurvisie.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers gaat in het voorjaar van 2009 op handelsmissie naar de Verenigde Staten, alwaar hij met vertegenwoordigers van
de Scholtens Groep, ONHN en de Kamer van Koophandel Noord-HollandNoord zou hebben afgesproken dat de provincie een inpassingsplan gaat
maken voor Leeker Woonlanden. Die afspraak wordt ambtelijk gezien als een
‘verregaande gewekte verwachting’. De afspraak wordt door mevrouw Driessen-Jansen, de opvolgster van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, later in
2009 teruggedraaid. Hetgeen wordt meegedeeld aan de Scholtens Groep.
De bevoegdheid om te besluiten tot een inpassingsplan ligt bij Provinciale
Staten. Daaraan voorafgaande gaat besluitvorming door het college van
Gedeputeerde Staten dat op 27 mei 2009 heeft besloten over de aanwijzing
van vier locaties, waaronder Leeker Woonlanden, als mogelijke locatie in de
structuurvisie. Met de nadruk op ‘mogelijke’: nut en noodzaak worden eerst
nog onderzocht en daarmee staat het provinciaal belang nog niet vast. In juni
2009 zou voormalig gedeputeerde Hooijmaijers aan Scholtens en ONHN
hebben laten weten dat Leeker Woonlanden ‘erdoor’ is bij het college van
Gedeputeerde Staten. Dit terwijl het besluit van het college op dat moment
nog geheim is.
Een tweede punt betreft de participatie van ONHN in het project Leeker
Woonlanden. In juni 2009 wil ONHN 10% van de aandelen Leeker Woonlanden verkrijgen maar heeft geen geld. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers denkt mee over een constructie waarbij de provincie eerst gronden aankoopt (2,5 miljoen euro) en deze overdraagt aan ONHN, waarna de gronden
kunnen dienen om daarmee de gewenste aandelen te kopen. Het is een plan
dat na ambtelijke interventie niet doorgaat. Immers: het provinciaal belang
van het project staat nog niet vast, Provinciale Staten heeft nog niet besloten
en het college van Gedeputeerde Staten wilde eerst nut en noodzaak van het
project onderzoeken.
Echter, ONHN verkrijgt de aandelen alsnog en wel in oktober 2009. ONHN
heeft daartoe 1 miljoen euro geleend van Matrix, een participant in het project. De Volkskrant heeft hierover eerder (13 juli 2011) bericht en legde
bloot dat ONHN van Matrix BV – een betrokken partij bij Leeker Woonlanden – 1 miljoen euro heeft geleend om een 5% aandeel in Leeker Woonlanden BV te verwerven. In een vertrouwelijke concept-nota voor het college
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van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar – die net als de
provincie Noord-Holland aandeelhouder is van ONHN – staat daarover het
volgende beschreven: ‘Tijdens ambtelijk vooroverleg bleek dit gebeurd te
zijn op persoonlijk verzoek van gedeputeerde Hooijmaijers, waaraan geen
GS-besluit ten grondslag lag’. Het is een passage die in de uiteindelijk besproken nota overigens is verdwenen.
SADC: ontwikkeling De Hoek Noord
De kern van deze casus gaat over het sturen door voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers, op het als provincie Noord-Holland (tijdelijk) overnemen van
aandelen in een vennootschap (De Hoek Noord S-Park BV). Dit ten behoeve
van SADC. Hierbij wilde Hooijmaijers tegen het negatieve advies van zijn
ambtenaren in, de aandelenaankoop laten doorgaan zonder het college van
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten – de vereiste en koninklijke weg
– hierover in te lichten. Deelaspecten van deze casus zijn al elders in dit
rapport besproken, namelijk: schijn van belangenverstrengeling (paragraaf
4.7.2), commissariaat Meijdam (paragraaf 4.7.5) en netwerk Hooijmaijers
(paragrafen 4.7.7 en 4.7.8).
De Commissie merkt op dat (onder meer) deze casus centraal staat in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie in het onderzoek tegen voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers. Zie over de verdenkingen – deels in relatie tot de
in de SADC-casus betrokken partijen en het project De Hoek Noord – verder
paragraaf 5.2.3 van dit rapport.
Daar deze kwestie onder de rechter is, zal de Commissie deze casus niet
uitputtend behandelen, maar zich beperken tot een schets van de SADCorganisatie en het verloop van de bestuurlijke procedure aangaande de aandelentransactie. Dit in de context van het gegeven dat in dit dossier enkele
lijnen vanuit het relatienetwerk van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
samenkomen, namelijk:
• Frans Sodekamp, oud-bestuurder van Mainland en betrokken bij De Hoek
Noord. Hij was samen met Hooijmaijers verbonden aan de Stichting
Vrienden van de Mytyl-Tytlschool. Mainland sponsorde deze stichting en
heeft na invallen door de FIOD en Rijksrecherche in de pers49 aangegeven dat Mainland Hooijmaijers – voor en na zijn wethouderschap in Amsterdam – kwartaalvergoedingen heeft betaald. Niet voor de bemiddeling
bij concrete vastgoedtransacties, maar voor het gebruik van Hooijmaijers’
netwerk. De betalingen verliepen via Move Management BV (zie paragraaf 4.7.8);
• Jelle Kuiper verbonden aan de Kuiper Groep, die op haar beurt aandeelhouder is van Mainland. Hooijmaijers en Kuiper zagen elkaar – blijkens
de agenda van Hooijmaijers – regelmatig. Kuiper komt ook voor in andere
49

Artikel in Het Financieele Dagblad van 15 juni 2010
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provinciale dossiers zoals Meerenberg (niet in dit rapport besproken) en
Lutkermeerpolder;50
• Jan Eendebak die door Hooijmaijers werd ingeschakeld in het kader van
een bemiddelingstraject bij SADC (zie paragraaf 4.7.8);
• Arnold van de Kamp, makelaar. Hooijmaijers stuurde er in 2009 op aan
dat deze werd betrokken bij de aandelentransactie (zie paragrafen 4.7.2
en 4.7.7). Maar ook voordien ontmoeten zij elkaar regelmatig. Blijkens
de agenda van Hooijmaijers gebeurde dat onder meer bij hem op kantoor,
bij Van de Kamp op kantoor, in restaurants of thuis. Daarnaast zouden zij
in 2007 samen tweemaal naar Duitsland zijn geweest om te spreken met
de bestuurder van het bedrijf THG (bedrijf dat in 2009 betrokken is bij de
aandelentransactie).
Schiphol Area Development Company NV (SADC) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer en
Amsterdam alsmede de Schipholgroep. Doelstelling van de in 1987 opgerichte
vennootschap is het versterken van de internationale concurrentiepositie van
de luchthavenregio door het faciliteren en aantrekken van internationale luchthavengerelateerde ondernemingen. De bestuurders van de vier aandeelhouders
vormen samen de regiegroep onder de naam Bestuursforum Schiphol die met
name de kaders vaststellen. De Schiphol Groep heeft hierin een gekwalificeerde adviesfunctie. Het voorzitterschap van het Bestuursforum is een zogenaamde qq-functie van de gedeputeerde. Daarnaast heeft iedere aandeelhouder een
afgevaardigde in de raad van commissarissen. Tot juni 2010 was dat namens
de provincie de heer F. Tielrooij en daarna voormalig gedeputeerde Meijdam.
Het samenwerkingsverband SADC werkte aanvankelijk goed maar is in de
jaren na de eeuwwisseling geërodeerd. Eind 2005 is op basis van een nieuw
samenwerkingsovereenkomst tussen het Bestuursforum en SADC (SADC-II)
het werkgebied uitgebreid met een zestal nieuw te ontwikkelen locaties. Toch
bleek dit niet voldoende voor een efficiënt en effectief werkend SADC. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn verwarring in de rolverdeling tussen partijen
en het gebrek aan financiële middelen voor SADC.
Na een onderzoek in opdracht van het Bestuursforum Schiphol, naar de mogelijkheden tot herformulering van de kaders waarbinnen SADC opereert,
besluiten de aandeelhouders tot een doorstart. In een ‘Intentieverklaring
Doorstart SADC’ van 30 mei 2008 staat dat partijen ieder voor een gelijk deel
(25%) in SADC51 gaan deelnemen en een extra agiostorting gaan inbrengen
van 20 miljoen euro per aandeelhouder. Dit stelt SADC onder meer in staat
substantiële grondposities in te nemen.
50
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Het dossier Lutkermeerpolder komt eveneens voor in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie Dit in relatie
tot de heer Kuiper en de Kuiper Groep Hooijmaijers wordt er onder meer van verdacht de besluitvormingsprocedures ten gunste van hen te (pogen te) beïnvloeden Dit dossier wordt niet in dit rapport besproken De reden daarvoor
is dat dit dossier pas via de tenlastelegging (18 oktober 2012, ofwel: vlak voor afronding van onderhavig rapport) bij
de Commissie bekend is geworden Nu ook dit dossier door het Openbaar Ministerie is onderzocht en het onder de
rechter is, ziet de Commissie geen reden tot nader onderzoek door de Commissie
Provincie Noord-Holland had 18,1% belang in SADC Uitbreiding tot 25% betekende concreet een investering van
1,7 miljoen euro
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Het college van Gedeputeerde Staten besluit in mei 200952 de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst (SADC III) ter behandeling naar Provinciale Staten te
sturen. Op 28 september 2009 gaan Provinciale Staten akkoord met uitbreiding
van de deelneming in SADC.
In een nota van B&W van de gemeente Haarlemmermeer van 13 september
2005 wordt gesproken over een intentie-overeenkomst tussen de gemeente
Haarlemmermeer en de private partijen THG, Slough BV (Segro BV) en Mainland (Kuiper Groep), verenigd in De Hoek Noord BV i.o.53 Er wordt in deze
nota gerefereerd aan het besluit van het Bestuursforum Schiphol (8 december
2004) om akkoord te gaan met het in ontwikkeling brengen van ‘De Hoek
Noord’, een gebied tussen de Schipholspoorlijn, de A5 en het bestaande bedrijventerrein ‘De Hoek’. In de intentie-overeenkomst54 wordt gesproken over de
inbreng van de grond die eigendom is van Stavago BV, een dochteronderneming van Treuhandelsgesellschaft AG (THG). Op 29 december 2005 heeft De
Hoek Noord S-Park BV inderdaad grond verworven aan de Rijnlanderweg te
Hoofddorp.
Aandeelhouders bij oprichting van de Hoek Noord BV zijn: Segro BV (51%),
Kuiper Groep (34%) en Mountleigh Roland Ernst (MRT) BV (15%). In augustus 2008 wordt aan SADC het aandelenpakket van MRT te koop aangeboden.
De vraagprijs bedraagt ongeveer 3 miljoen euro. Daarnaast moeten er leningen
worden overgenomen van ongeveer 1 miljoen euro die zijn verstrekt aan De
Hoek Noord S-Park BV. Kort daarna blijkt ook dat Kuiper Groep haar 34% belang wil verkopen aan SADC. De totale financieringsbehoefte voor de aankoop
van aandelen en overname van leningen van de huidige aandeelhouders wordt
geschat op 15 miljoen euro. De plannen van SADC worden verder geconcretiseerd in de ‘Overeenkomst inzake UNDERcoverpark De Hoek-Noord’, gedagtekend op 19 december 2008. Vooruitlopend op de effectuering van de besluitvorming rond SADC III waarbij de aandeelhouders (waaronder de provincie)
ieder 20 miljoen willen storten, vraagt de directie van SADC de provincie
Noord-Holland in oktober 2008 een overbruggingskrediet van 15 miljoen euro.
Dit verzoek wordt door ambtenaren van de afdeling Middelen en Grondzaken
begin 2009 beoordeeld en er vindt nader overleg plaats met SADC. Verschillende opties worden onderzocht waarbij rekening werd gehouden met een reeds
in 2007 door het college van Gedeputeerde Staten genomen besluit55 om ten
behoeve van SADC grondaankopen te doen van 7,5 miljoen uit het budget ‘anticiperende aankopen’.56
52
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GS-besluit van 19 mei 2009 (nr 2009-24396)
De Hoek Noord S-Park BV is opgericht op 15 november 2005
De intentieovereenkomst is eerst verlengd tot 1 juli 2008, vervolgens tot 23 juni 2009 en voor de 3e keer verlengd tot
1 juli 2011
GS-besluit 13 februari 2007 (nr 2007-8208) Expliciet werd in dit besluit opgenomen dat de provincie niet overgaat
tot het verstrekken van vreemd vermogen
Nota ‘Gegronde Ontwikkeling’ (april 2006)
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Hoewel gebruikmaking van dit budget het voordeel heeft dat geen (nieuwe of
extra) besluitvorming van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten nodig is,
zal een aanvullende lening noodzakelijk zijn waarvoor wel een procedure via
deze organen moet worden doorlopen. Dit geldt eveneens wanneer gekozen
wordt voor een (tijdelijke) garantstelling door de provincie van 15 miljoen.
Uiteindelijk adviseert de ambtelijke ondersteuning voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers in maart 2009 de koninklijke weg te volgen en de behandeling
van het eerder genomen besluit om 20 miljoen agiostorting te verlenen aan
SADC – in het kader van heroverweging SADC III – in de Staten af te wachten. De directie van SADC zou hier overigens mee hebben ingestemd.
Niettemin wilde Hooijmaijers het 15 procent aandelenbelang in De Hoek
Noord S-Park overnemen van THG/MRT en wil daarvoor 2 miljoen euro uit
het budget anticiperende aankopen halen. Zover is het uiteindelijk niet gekomen. In een Statenbesluit van 29 september 2009 is uiteindelijk het GS-voorstel over de kapitaaluitbreiding van de provincie in SADC goedgekeurd.
Crailo
Het voormalig defensieterrein Crailo ligt centraal in het Gooi. In het kader van
de gebiedsontwikkeling was het plan om woningbouw, bedrijventerreinen en
natuurgebieden te realiseren. De provincie Noord-Holland heeft de gronden
verworven. Voorts heeft op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verhuur plaatsgevonden ten behoeve van een asielzoekerscentrum.
De Commissie noemt dit project volledigheidshalve en verwijst naar de diepgaande evaluatie van de Sector Kennis en Beleidsevaluatie van de directie
Beleid van de provincie Noord-Holland (Evaluatie Gebiedsontwikkeling
Crailo, 13 oktober 2011). Deze evaluatie heeft de Commissie doorgenomen en
ziet daarin geen aanleiding specifieke opmerkingen te maken over de aspecten
bestuurscultuur en onregelmatigheden.
Chipshol
De Commissie heeft geen bijzonderheden (aansluitend bij de onderzoeksopdracht: onbekende zaken) aangaande Chipshol te melden. Gegeven de publicitaire betekenis van dit dossier wil de Commissie het desondanks voor alle
duidelijkheid kort noemen.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers sloot in februari 2007 namens de
provincie Noord-Holland een vaststellingsovereenkomst met – kort gezegd
– de Chipshol-groep van de familie Poot. Dit betreft een buitengerechtelijke
overeenkomst, juist bedoeld om (verdere) rechtsprocedures en claims te voorkomen. Hooijmaijers was in een geheime vergadering van het college van
Gedeputeerde Staten (13 februari 2007) gemandateerd om een dergelijke overeenkomst te sluiten. Het gaat om een finale regeling voor de kwesties Groenenbergterrein, Badhoevedorp-Zuid en Pruissen II.
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In de Statenvergadering waarin de overeenkomst aan de orde komt stelt
Hooijmaijers – onweersproken – dat hij de dag voorafgaande aan de regeling daarover met de leden van het seniorenconvent heeft gesproken.57
Bovendien heeft hij alle Statenleden op de ochtend van het aangaan van de
regeling per e-mail op de hoogte gesteld, nog voor het nieuws bekend werd.
In het debat draaide het met name om de hoogte van de vergoeding die de
provincie Noord-Holland heeft betaald. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers meldt in de Statenvergadering het geheime karakter daarvan: ‘Het bedrag
en de voorwaarden kunnen alleen onder geheimhouding worden meegedeeld. Dat is nu eenmaal de aard van de afspraak.’ Het gaat om een contractuele bepaling die ook thans nog van toepassing is.
4.9 Afsluitend
In dit hoofdstuk stonden het thema (de schijn van) belangenverstrengeling en
diverse meldingen en dossiers centraal. Er werden illustraties gegeven van
de bestuurscultuur en (vermeende) onregelmatigheden. Of beter: feitelijk
legt dit hoofdstuk bloot dat het overgrote deel van de meldingen, dossiers, illustraties en inkijkjes met ‘rauwe kantjes’ betrekking heeft op de handelwijze
van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Daarmee zegt dat alles vooral iets
over zijn bestuursstijl en niet altijd direct iets over de bestuurscultuur. De
Commissie is er in haar onderzoek steeds meer aan gaan hechten – gestaafd
door de feiten – daartussen een onderscheid te maken. Een gegeven waarop
in het volgende hoofdstuk nadrukkelijk wordt teruggekomen.

57

Provinciale Staten, 19 februari 2007
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5 Besluit
In dit hoofdstuk beantwoordt de Commissie de onderzoeksopdracht en deelvragen (paragraaf 1) en worden aan de hand van een slotbeschouwing de
conclusies en aanbevelingen weergegeven (paragraaf 2).

5.1 Beantwoording onderzoeksopdracht en deelvragen
5.1.1 Onderzoeksopdracht en deelvragen
Het college van Gedeputeerde Staten formuleerde de volgende
onderzoeksopdracht:58
‘Onderzoek of er bij onderwerpen en activiteiten waar bestuurders bij betrokken zijn (geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden, nu onterecht
zaken onbekend of onvoldoende bekend zijn aan GS en PS, die wel bekend
hadden moeten zijn.’
Bij de centrale onderzoeksopdracht gaf het college van Gedeputeerde Staten
de Commissie vijf deelvragen mee, te weten:
1. Bij welke onderwerpen en activiteiten zijn bestuurders betrokken (geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden?
2. In welke gevallen en op welke wijze zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, al dan niet vertrouwelijk, geïnformeerd over relevante
onderwerpen en activiteiten (die bijvoorbeeld verplichtingen voor de provincie Noord-Holland met zich meebrengen of hebben gebracht en/of uit
een oogpunt van collegiale of politieke controle hadden moeten worden
gemeld)?
3. Wanneer, waarom en ten aanzien van welke zaken is deze informatieverstrekking achterwege gebleven?
4. Wanneer is een gedeputeerde (al dan niet wettelijk) verplicht het college te
informeren of mee te nemen in de besluitvorming?
5. Op welke wijze kan het bestuur (of bestuurders) en de organisatie in de
toekomst zorg dragen voor het correct informeren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten?
In de volgende subparagraaf worden de deelvragen beantwoord, waarmee
de Commissie meent aan de kern van de onderzoeksopdracht te hebben voldaan.

58
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 november 2011 nr 2011-59910, tot instelling van de
onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip, Provinciaal Blad, 17 november 2011
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5.1.2 Beantwoording deelvragen
1.

Bij welke onderwerpen en activiteiten zijn bestuurders betrokken
(geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden?
De Commissie heeft de vraag dusdanig opgevat dat het niet de bedoeling van
het college van Gedeputeerde Staten is een algemene, uitputtende lijst van
onderwerpen en activiteiten te benoemen waarbij bestuurders betrokken zijn
(geweest). De onderzoeksopdracht is immers gericht op zaken die onterecht
onbekend of onvoldoende bekend zijn aan het college van Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten, terwijl deze wel bekend hadden moeten zijn.
Met de casuïstiek die in de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde is gesteld, meent
de Commissie diverse zaken te hebben weergegeven die niet in volle omvang bij het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bekend
zijn. Veelal gaat het om illustraties en bewijzen die inzicht geven in de praktijk van het openbaar bestuur. Die inzicht geven in hetgeen schuilgaat achter
de immense papierstroom die genoemde organen krijgen te verwerken. Die
inzicht geven in de verhoudingen tussen bestuurders en ambtenaren, tussen bestuurders en private partijen. Die inzicht geven in bestuursculturen en
bestuursstijlen. Die inzicht geven in de werking van macht en gezag en daarmee in de politieke realiteit.
Kortom: voor het antwoord op de eerste deelvraag wordt terugverwezen naar
de hoofdstukken 3 en 4.
2.

In welke gevallen en op welke wijze zijn Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten, al dan niet vertrouwelijk, geïnformeerd over
relevante onderwerpen en activiteiten (die bijvoorbeeld verplichtingen voor de provincie Noord-Holland mee zich meebrengen of
hebben gebracht en/of uit een oogpunt van collegiale of politieke
controle hadden moeten worden gemeld)?
In de artikelen 167 en 179 van de Provinciewet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koningin uit zichzelf actief alle
informatie aan Provinciale Staten moeten verschaffen die zij nodig hebben
om hun taken goed te vervullen. De wetgever heeft voor een open invulling
– een algemeen kader in plaats van een limitatieve opsomming – van deze
artikelen gekozen. De vormgeving en de uitvoering van de actieve informatieplicht zijn primair een zaak van het college van Gedeputeerde Staten. Het
college heeft immers de plicht om de Staten actief te informeren. Het moet
dan ook in eerste instantie zelf de afweging maken wat het voor Provinciale
Staten van belang acht bij het uitoefenen van hun taak. In dit verband verwijst de Commissie naar de praktische uitwerking en spelregels zoals vervat
in de ‘Handreiking actieve informatieplicht van GS aan PS’. 59
59

Statenvoordracht 56 van 23 juni 2003
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De Commissie verwijst bij de beantwoording van deelvraag 2 wederom naar
de hoofdstukken 3 en 4. In zijn algemeenheid geldt dat de onderwerpen en
casuïstiek die in de genoemde hoofdstukken aan de orde zijn gesteld in meer
of mindere mate, in detail of globaal bij het college van Gedeputeerde Staten
en/of Provinciale Staten aan de orde zijn gekomen en dus bekend waren. Dat
roept overigens ook de vraag op of collegeleden en Statenleden wel altijd
voldoende alert zijn geweest in het opmerken van risico’s, gevoeligheden
en andersoortige signalen die tot doorvragen en actie hadden kunnen leiden.
Deze vraag heeft de Commissie niet beantwoord omdat deze buiten de scope
van haar onderzoek valt.
Maar uiteindelijk gaat het erom of de bedoelde onderwerpen en casuïstiek
met voldoende omvang en diepgang binnen het college van Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten bekend waren op basis van de actieve informatieplicht van individuele collegeleden en het college als geheel.
Deze vraag dient naar de mening van de Commissie ten aanzien van een deel
van de in dit rapport aan de orde gestelde casuïstiek negatief te worden beantwoord. Het gaat dan niet om de vraag of een bepaalde casus in abstracto
– al dan niet met overlegging van documentatie – bekend was, maar veeleer
om de context van de casus. Een aantal voorbeelden:
• Deelnemingen en financieringen: het college van Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten zijn geïnformeerd over het bestaan van deelnemingen
en weten op hoofdlijnen wat er op dat vlak speelt. De thema’s deelnemingen en financieringen (met bijbehorende casuïstiek, waarnaar de Commissie terugverwijst) maken duidelijk dat genoemde bestuursorganen niet altijd en ook niet altijd op het juiste moment goed genoeg zijn geïnformeerd
over bijvoorbeeld: (het al dan niet positief zijn van) de business case, het
provinciaal belang, (financiële) risico’s en staatssteunaspecten;
• DarwinD. De behoefte aan de kant van Econcern/DarwinD aan een vermogens- of kapitaalinjectie was in 2008/2009 groot. Die behoefte plaatst
de casus DarwinD – die op meerdere plaatsen in dit rapport aan de orde
komt – in een geheel ander daglicht dan bezien vanuit de winst van 8 miljoen euro die op een eerdere aandelenparticipatie – via ODENH – in deze
onderneming was behaald. Zie in dit verband met name: de gedachte die
bij voormalig gedeputeerde Hooijmaijers opkwam (na een voorzet van
diens collega Moens) tot verstrekking van een lening van 100 miljoen
euro aan DarwinD (paragraaf 3.6.2), de tweede aandelenparticipatie (paragraaf 4.6.2) en de consultancy-activiteiten van voormalig gedeputeerde
Moens (paragraaf 4.7.4);
• Meijdam. Bij het besluit om voormalig gedeputeerde Meijdam tot commissaris namens de provincie Noord-Holland te benoemen bij SADC,
is naar de mening van de Commissie onvoldoende de contextinformatie
inzake zijn andere politieke en zakelijke rollen meegewogen, hoewel die
deels wel binnen het provinciehuis bekend waren (zie paragraaf 4.7.5);
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• Hooijmaijers. De inschakeling van (zakelijke en privé-) relaties uit het
netwerk van Hooijmaijers in bepaalde casuïstiek had open en transparant
behoren te zijn, teneinde telkenmale een zuivere oordeelsvorming daarover mogelijk te maken. De Commissie verwijst kortheidshalve en bij
wijze van voorbeeld naar hetgeen in paragraaf 4.7.8 is besproken over de
inschakeling van de heren Mul (KNSF), Eendebak (SADC) en Boelen
(DarwinD);
• Negatief ambtelijk advies en andere ambtelijke signalen. Het is de taak
en bevoegdheid van gedeputeerden om op hun beleidsterrein beslissingen
te nemen. Knopen door te hakken. Ook indien er een negatief ambtelijk
advies ligt. In de door de Commissie onderzochte en besproken casuïstiek
is meerdere malen gebleken dat vanuit het ambtelijk apparaat signalen zijn
opgekomen die wijzen op handelwijzen van gedeputeerden waar – zoals
de Commissie dat heeft genoemd – ‘rauwe kantjes’ aanzitten. Bijvoorbeeld als het gaat om een specifieke vraagstelling van de gedeputeerde,
zoals inzake het wegsluizen van gelden (paragraaf 4.4), het beleggen van
gelden (paragraaf 4.7.7) en de inpassing van de projecten Leeker Woonlanden, Obdam, ’t Kruis Heerhugowaard en Bovenkerkerpolder (paragraaf
4.5.1). Daarnaast zijn op ambtelijk niveau diverse malen vragen gesteld
over de inschakeling van bepaalde personen door een gedeputeerde (paragraaf 4.7.7 en 4.7.8). Kortom: het is zaak de mening van het ambtelijk
apparaat – zeker indien het een negatief advies betreft – nadrukkelijk bij
de besluitvorming te betrekken en de keuzes met betrekking tot dossiers
waarin dat speelt nadrukkelijk en goed beargumenteerd vast te leggen.
3.

Wanneer, waarom en ten aanzien van welke zaken is deze informatieverstrekking achterwege gebleven?
Wederom verwijst de Commissie – met name voor de in de deelvraag opgenomen aspecten ‘welke zaken’ en ‘wanneer’ – terug naar de casuïstiek die in
de voorgaande hoofdstukken is besproken. En ook naar de beantwoording
van deelvraag 2. Daarin staat een aantal zaken die weliswaar zijn besproken
in het college van Gedeputeerde Staten en in de meeste gevallen ook in Provinciale Staten, maar dat gebeurde niet altijd in de benodigde omvang of op
het juiste moment.
Met benodigde omvang refereert de Commissie aan de diepgang, de mate
van detail en context. Ter adstructie een voorbeeld. Het is voorgekomen dat
een gedeputeerde ook in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als adviseur,
betrokkenheid bij een project heeft gehad. Indien vervolgens in de hoedanigheid van gedeputeerde met betrekking tot hetzelfde project voorstellen aan
het college van Gedeputeerde Staten of aan Provinciale Staten worden gedaan, is het naar de mening van de Commissie evident dat de gedeputeerde
eerst meldt dat hij eerder ook als adviseur ten aanzien van het project is opgetreden.
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Zo is het ook evident dat de Commissie hiermee refereert aan het verweer van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers naar aanleiding van de corruptieverdenkingen in diens strafzaak. In zijn reacties tijdens en na de regiezitting van 18
oktober 2012, maakt hij duidelijk dat een aantal van de vergoedingen die het
Openbaar Ministerie kennelijk ziet als corruptiebetalingen betrekking hebben
op betalingen voor werkzaamheden die hebben plaatsgevonden voordat hij
gedeputeerde werd. Het is aan de strafrechter om over de stellingname van het
Openbaar Ministerie en het verweer van Hooijmaijers te oordelen. De Commissie wil – uiteraard – niet in die oordeelsvorming treden. Maar ook indien
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers kan aantonen dat de vermeende corruptiebetalingen volstrekt los staan van diens handelen als gedeputeerde, ziet de
Commissie binnen de context van haar opdracht een probleem. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers had ook dan horen te beseffen dat het gegeven dat hij
als adviseur eerder betrokkenheid bij een bepaald project heeft gehad, op z’n
minst genomen een aspect is dat bij de oordeelsvorming van derden betrokken dient te worden. Verdergaand zou de beslissing zijn om zelf – gegeven het
verleden – in het geheel niet langer bij een dergelijk project betrokken te zijn.
Al is het alleen maar om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Met het juiste moment refereert de Commissie met name aan hetgeen zij heeft
opgemerkt over de casus aangaande de consultancy-activiteiten van voormalig
gedeputeerde Moens (zie paragraaf 4.7.4). Reeds bij de start van verkennende
gesprekken met een privébelang is het verstandig tot melding daarvan over te
gaan. En daarnaast tot het overdragen aan een collega van de behartiging van
het zakelijk belang van de provincie.
Voorts wil de Commissie bij de beantwoording van deelvraag 3 nadrukkelijk
verwijzen naar de KNSF-casus en het Akro-rapport (paragraaf 4.2.2). Ondanks
de heldere ambtelijke adviezen over de wenselijkheid van openbaarmaking,
besluit het college van Gedeputeerde Staten op 22 maart 2005 tot geheimhouding van het ‘ Rapport Bloemendalerpolder KNSF terrein, strategiebepaling’
van Akro Consult. Naar de mening van de Commissie had dit rapport naar
Provinciale Staten gemoeten en openbaar worden gemaakt.
Ook verwijst de Commissie zorgvuldigheidshalve bij de beantwoording van
deze deelvraag expliciet naar hetgeen zij opmerkt over de side letters in de
casus Distriport (paragraaf 4.8): de Commissie concludeert dat voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers niet de intentie heeft gehad de uitwerking via een
side letter – hoe ongelukkig die naam ook is – te verdoezelen. Integendeel.
Tot slot het ‘waarom’ zoals opgenomen in de deelvraag. Het antwoord is
gelegen in de politieke dadendrang. De wil om iets te realiseren, tot stand te
brengen. Transparantie over zaken die tot een andere beslissing dan de door
een gedeputeerde of gedeputeerden gewenste uitkomst kunnen leiden, kan
de dadendrang wel eens in de weg staan. Vermoedelijk is de kwestie van het
Akro-rapport in de KNSF-casus daarvan een voorbeeld (paragraaf 4.2.2).
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Daarnaast heeft de Commissie meerdere malen in het rapport gewezen op
(de schijn van) belangenverstrengeling (zie met name paragraaf 4.7). Transparantie helpt niet altijd om de ‘schijn van’ te vermijden, maar richt er juist
de focus op. Bij daadwerkelijke belangenverstrengeling zijn betrokkenen in
het geheel niet gebaat bij openheid.
4.

Wanneer is een gedeputeerde (al dan niet wettelijk) verplicht het
college te informeren of mee te nemen in de besluitvorming?
De Commissie sluit bij haar antwoord op deze deelvraag aan bij hetgeen is
opgemerkt bij het thema mandatering (paragraaf 3.3). Kortheidshalve wordt
naar de kern daarvan verwezen: besluitvorming die buiten het mandaat
valt, mag en kan niet door een gedeputeerde worden gedaan. Hier geldt de
informatieplicht en dient besluitvorming plaats te vinden door de daartoe
bevoegde organen.
Aanvullend merkt de Commissie het volgende op. Het college van Gedeputeerde Staten kent een collectieve verantwoordelijkheid, het is een orgaan van
collegiaal bestuur. Het college van Gedeputeerden Staten kan daarmee niet op
een lijn met de ministerraad worden gesteld. De ministerraad kent een individuele verantwoordelijkheid van de ministers. Als een minister een probleem
ervaart, dan kan dit in overleg met de minister-president worden opgelost.
In het algemeen geldt voor het college van Gedeputeerde Staten wat ook
voor een college van burgemeester en wethouders opgaat: ieder besluit is
een collegebesluit. Wat een wethouder of gedeputeerde zelf besluit, kan hij
uitsluitend krachtens mandaat van het college. Voor hetgeen buiten het mandaat valt geldt de informatieplicht en dient besluitvorming derhalve plaats te
vinden door de daartoe bevoegde organen.
De bewijslast dat binnen het mandaat wordt gehandeld rust altijd op de gedeputeerde. Strikt genomen vloeit daaruit voort dat hij altijd gehouden is het
college te informeren, zodra een gedachte of voornemen met enige waarschijnlijkheid tot een handelen en dus tot een besluit zal leiden. Soms kan het
nalaten te handelen ook tot een informatieplicht leiden.
In de praktijk hangt het elkaar informeren af van het onderlinge vertrouwen
binnen het college. Indien blijkt dat een gedeputeerde heeft gehandeld zonder de collegae te informeren en die maken daar met enige reden een verwijt
van, dan heeft de betrokkene een probleem. De collega kan zich immers
steeds beroepen op het collegialiteitsbeginsel. Dit in tegenstelling tot een
minister die, in een groot aantal gevallen, individueel bevoegd is.
Indien er een zaak van algemeen provinciaal beleid speelt of een zaak waarbij de belangen van de provincie in het geding zijn, dan volgt uit de collectieve verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten dat
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de betrokken gedeputeerde de voorzitter van het college van Gedeputeerde
Staten (de commissaris van de Koningin) of zelfs alle leden van het college
op de hoogte dient te brengen. Het college kan dan een afweging maken om
de zaak naar buiten te brengen, gemitigeerd openbaar te maken of de zaak bij
zwaarwegende belangen geheim te verklaren.
Dat de gedeputeerde in voorkomende gevallen de rest van het college moet
inlichten, is de achilleshiel van het collegiaal bestuur. Zaken die het daglicht
niet kunnen verdragen zullen niet snel worden opgebracht. Van collega-gedeputeerden en de commissaris van de Koningin mag worden verwacht dat zij
bij vermoedens van afwijkend bestuurlijk gedrag de betrokken gedeputeerde
daarop aanspreken. De Commissie realiseert zich dat het lastig kan zijn een
collega aan te spreken waarvan het gedrag niet helemaal wordt vertrouwd.
Maar collegiale verantwoordelijkheid houdt in dat iedere gedeputeerde bevoegd is zich met elke kwestie van een collega te bemoeien op elk moment
dat hij dit nodig acht. Er is dus geen excuus voor niets doen, als je redelijke
aanwijzingen hebt van deviant gedrag.
5.

Op welke wijze kan het bestuur (of bestuurders) en de organisatie
in de toekomst zorg dragen voor het correct informeren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten?
Deze vraag kan eenvoudig worden beantwoord: simpelweg door correcte
naleving van de in deze van belang zijnde regels en procedures zoals opgenomen in onder meer de Provinciewet, de ‘Handreiking actieve informatieplicht van GS aan PS’, de Nederlandse Code voor goed openbaar bestuur en
de Gedragscode van de Provincie Noord-Holland. Indien die procedures en
regels naar letter en geest, maar bovenal met gezond verstand en te goeder
trouw, worden nageleefd zijn deze afdoende. Mits de wil er maar is deze na
te leven zoals ze zijn bedoeld.

5.2 Slotbeschouwing
5.2.1 Verschillende collegeperioden, bestuursculturen, bestuursstijlen en
de politiek-ambtelijke verhoudingen
Collegeperioden
In het onderzoek heeft de Commissie zich primair gericht op twee collegeperioden (2003-2007 en 2007-2011). Daarnaast is de aandacht kort gericht op
de daarvoor liggende collegeperioden (voor 2003) en is het van belang op te
merken dat de laatste collegeperiode feitelijk uit twee delen bestaat (20072009 en 2009-2011). Zo zijn per saldo vier perioden onderscheiden die de
Commissie achtereenvolgens heeft gekarakteriseerd met de woorden: vechten, samenwerken, domineren en herstellen.
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In de berichtgeving over de provincie Noord-Holland en die over de Commissie Operatie Schoon Schip wordt niet vaak een (genuanceerd) onderscheid gemaakt in de diverse perioden. Daarom hecht de Commissie eraan
op te merken dat zij wel degelijk (grote) verschillen heeft waargenomen.
Voor zover het de eerste collegeperiode (2003-2007) betreft hebben meldingen en (vermeende) onregelmatigheden veelal betrekking op het tweede deel
van de collegeperiode. Het merendeel van de meldingen en (vermeende) onregelmatigheden heeft echter betrekking op de tweede collegeperiode (20072011) en dan met name de eerste termijn daarvan (2007-2009).
In beide perioden concentreren de aan de oppervlakte gekomen zaken zich
vooral rond voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, die in zijn eerste collegeperiode echter minder nadrukkelijk aanwezig was dan in diens tweede periode. In de eerste periode lagen de verhoudingen zodanig dat samenwerking
centraal stond. Bovendien kwam Hooijmaijers als nieuweling in een reeds
functionerend team. In de tweede periode kon hij door de voor de VVD positieve verkiezingsuitslag als formateur van het college van Gedeputeerde
Staten veel meer zijn stempel op het geheel drukken. De machtsverhoudingen kwamen anders te liggen, GroenLinks was niet nodig voor het college
maar mocht net als de PvdA blij zijn weer in het college mee te mogen doen.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers was niet alleen formateur van het college, maar hij had ook de zwaarste portefeuille met onder meer Financiën
en Ruimtelijke Ordening in zijn pakket. Bovendien wist voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zich telkenmale gesteund door zijn fractie, ook na het
uitbreken van de Landsbanski-affaire. Al met al een situatie waarin Hooijmaijers dominant aanwezig was en het uitoefenen van macht nogal eens boven
gezag en inhoud werd gesteld. Dat veranderde weer toen hij uit het college
vertrok en het nieuwe college de weg naar herstel kon gaan inzetten. Naar
de mening van de Commissie zijn sindsdien de zaken weer vooral vanuit de
inhoud benaderd. Ook ontstaat er meer aandacht voor de naleving van regels
en procedures, is er meer respect voor het ambtelijk apparaat en worden
de teugels rond onderwerpen als in- en externe controle en deelnemingen
strak(ker) aangetrokken. Hetgeen allemaal nodig was.
Bestuursculturen
Met het voorgaande is al iets gezegd over de bestuurscultuur in beide collegeperioden. Zo zijn de verschillen nadrukkelijk geduid. Maar er bestaat
ook gemeenschappelijkheid. Die brengt ons bij de titel van het rapport van
de Commissie: ‘Ondernemend bestuur’. Het afgelopen decennium is de bestuurscultuur binnen het openbaar bestuur in het algemeen, maar zeker ook
binnen de provincie Noord-Holland steeds ondernemender geworden. Het
eerste binnen de onderzoeksperiode vallende college van Gedeputeerde Staten wilde zaken voor elkaar krijgen. Het tweede college deed daar nog een
schepje bovenop. Door de resultaatgerichtheid van de collegeleden, hoofdzakelijk in het eerste deel van de tweede in het onderzoek betrokken collegepe122

riode (derhalve: 2007-2009), liep de samenwerking met de ambtelijke dienst
zo nu en dan stroef. De politieke rationaliteit (dadendrang) botste dan op de
ambtelijke rationaliteit (gericht op procedures).
In de eerste collegeperiode zijn geen onregelmatigheden geconstateerd die
aan het college van Gedeputeerde Staten als geheel zijn toe te rekenen. Er is
toentertijd veel in gang gezet, de sfeer binnen het college was in het algemeen
bezien collegiaal en goed, checks & balances fungeerden naar behoren.
In de tweede periode zijn eveneens geen onregelmatigheden geconstateerd
die aan het college van Gedeputeerde Staten als geheel zijn toe te rekenen.
Althans: niet direct. De belangrijkste onregelmatigheden kleven aan individuele gedeputeerden, waarbij de Commissie verwijst naar de besproken
casuïstiek waarbij voormalig gedeputeerde Hooijmaijers (hoofdstuk 3 en 4)
een belangrijke rol speelt en naar de overstap naar consultancywerkzaamheden van voormalig gedeputeerde Moens (paragraaf 4.7.4). Ten aanzien van
voormalig gedeputeerde Meijdam verwijst de Commissie met name naar
diens handelen na zijn periode als gedeputeerde (paragraaf 4.7.5). In zijn geval gaat het niet om onregelmatigheden in die zin dat er duidelijk regels zijn
overtreden, maar gaat het vooral om handelen – samen te vatten als ‘dubbele
petten problematiek’ – waarvan het (zeer) de vraag is of dat verstandig is als
het gaat om het fungeren van een voormalig lid van het openbaar bestuur.
Een vraag die naar de mening van de Commissie negatief moet worden beantwoord. Omdat door het opzetten van ‘dubbele petten’ het risico van (de
schijn van) belangenverstrengeling ontstaat en daardoor een situatie kan ontstaan waardoor besluitvorming binnen het openbaar bestuur niet boven elke
twijfel is verheven.
Vorenstaande brengt de Commissie tot de reeds in de eerste paragraaf van dit
rapport opgenomen conclusie die hier wordt herhaald, namelijk: ‘De belangrijkste conclusie van de Commissie is dat haar onderzoek de berichtgeving
en beeldvorming over de provincie Noord-Holland als geheel en de diverse
colleges van Gedeputeerde Staten NIET bevestigt. Er is geen reden te veronderstellen dat het binnen de provincie Noord-Holland structureel en in den
brede een ‘boevenbende’ was of is. Meegaan in de teneur van die berichtgeving en beeldvorming doet de nuances verloren gaan. De belangrijkste nuance is dat nagenoeg alle gedeputeerden vrij zijn van directe betrokkenheid bij
onregelmatigheden. Maar ook in deze de nuance: het ontbreken van directe
betrokkenheid is positief, maar de Commissie stelt ook vast dat meer tegenspraak, doortastendheid en corrigerend vermogen aan de kant van collegeleden de onregelmatigheden die wel hebben plaatsgevonden hadden kunnen
voorkomen of mitigeren. Met name geldt dit ten aanzien van een deel van de
tweede in het onderzoek betrokken collegeperiode (2007-2009).’
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Met name de laatste nuance is van belang voor het duiden van de bestuurscultuur in de collegeperiode 2007-2009. Zeker in die periode zijn er genoeg momenten geweest waarin andere collegeleden voormalig gedeputeerde Hooijmaijers nadrukkelijker op de spelregels van goed bestuur hadden kunnen en
moeten wijzen. Zij vormden op meerdere momenten in onvoldoende mate
een countervailing power, boden onvoldoende tegenwicht aan voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers. Zoals de Commissie eerder in dit rapport stelde:
tegenover zijn macht stond diverse malen hun machteloosheid. Dat geldt met
name voor de primus inter pares, commissaris van de Koningin Borghouts.
De vele interviews die de Commissie, onder meer met gedeputeerden en de
heer Borghouts, hebben afgenomen laten zien dat laatstgenoemde vooral als
een technisch voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten heeft gefungeerd. Hij was niet in staat – hoewel hij het meerdere malen heeft geprobeerd
– voormalig gedeputeerde Hooijmaijers in toom te houden. Niet met betrekking tot zaken waar duidelijke regels voor bestaan, zoals declaraties. Een onderwerp dat uiteindelijk tot de val van Borghouts heeft geleid. Maar ook niet
met betrekking tot de contacten van Hooijmaijers en diens omgang met de
vastgoedsector en projectontwikkelaars. Temeer daar de heer Borghouts zelf
kwetsbaar was door een soortgelijk contact, hetgeen voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers feilloos doorhad door te stellen: ‘Ik ga Borghouts toch ook niet
aanspreken op zijn contacten met Zeeman’, of woorden van gelijke strekking.
Het zijn woorden die de kwetsbaarheid van Borghouts illustreren (paragraaf
4.7.6). In de woorden van de Commissie: Borghouts en Hooijmaijers draaien
om elkaar heen. Het is een pirouette in het donker.
Dat de rol van commissaris van de Koningin meer kan en dient te zijn dan die
van technisch voorzitter volgt uit de Provinciewet. Artikel 53a (lid 2) bepaalt
daartoe het volgende: ‘De commissaris van de Koningin bevordert de eenheid
van het beleid van gedeputeerde staten’. De Provinciewet gaat uit van collegiaal bestuur door het college van Gedeputeerde Staten en draagt de commissaris van de Koningin dus op de eenheid van beleid te bevorderen en daarmee
het collegiaal bestuur te versterken. Deze heeft daartoe twee specifieke bevoegdheden: agenderingsrecht (artikel 53a, tweede lid Provinciewet) en het
zelf voorleggen van voorstellen (idem, derde lid).
Overigens heeft de Commissie in de gesprekken met (voormalige) bestuurders diverse malen ervaren dat ook zij een nadrukkelijk onderscheid maakten
tussen bestuurscultuur en bestuursstijl. En dan met name tussen de bestuurscultuur die zij als gewenst ervaren en de bestuursstijl van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Dit als een soort van verweer, alsof diens handelen
hen was overkomen. Alsof diens bestuursstijl geen onderdeel was van hun
bestuurscultuur. Alsof zij daarmee geen medeverantwoordelijkheid droegen
voor diens handelen. Hetgeen naar de mening van de Commissie blijk geeft
van een onjuiste opvatting: collegiaal bestuur vereist tegenspraak, doortastendheid en corrigerend vermogen over en weer. Met andere woorden: het
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is te gemakkelijk en onterecht te stellen dat alleen voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers het probleem vormde. Met name in de collegeperiode 20072009 hebben collegabestuurders Hooijmaijers teveel ruimte gegeven en hem
ook niet de ‘bescherming’ (in de zin van correctie) geboden die hij nodig had.
Zij zaten om allerhande, hiervoor geschetste, redenen als het ware op hun
handen.
Bestuursstijlen
De bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland was in het verleden sterk
gericht op regels en procedures en redelijke omgangsvormen. Het was een
ambtelijke cultuur die paste bij het relatief rustige bestuur van de provincie
in de vorige eeuw. Met name in het eerste deel van het vorige decennium
streefde de overheid in het algemeen en in casu de provincie Noord-Holland
echter naar een meer ondernemende bestuurscultuur. Dat is niet op alle gedeputeerden in gelijke mate van toepassing. Binnen de bestuurscultuur kunnen
verschillende bestuursstijlen worden vastgesteld: de ene gedeputeerde heeft
een voorzichtige stijl, de andere is meer een draufgänger. Het gedrag van een
bestuurder wordt bovendien niet alleen bepaald door de persoonskenmerken
van de individuele bestuurder, maar – verruimd of begrensd – door de hem of
haar omringende bestuurders en bestuurscultuur, de bestuursportefeuille en de
tijdgeest. Als de tijdgeest marktwerking aanprijst en de bestuurscultuur in een
publieke organisatie ondernemerschap waardeert, dan wordt een bestuurder
daardoor beïnvloed.
De Commissie is in haar onderzoek diverse bestuursstijlen en persoonlijkheden
tegengekomen. Zowel de zojuist genoemde voorzichtigen als draufgängers.
Het is niet aan de Commissie, en het behoort ook niet tot haar taakopdracht, om
iedere bestuurder individueel te karakteriseren. Maar de Commissie ontkomt er
niet aan te constateren dat de bestuursstijl van gedeputeerde Ton Hooijmaijers
in het onderzoek de meeste aandacht heeft getrokken. Omdat deze gekoppeld is
aan en een verklaring vormt voor de meerderheid van relevante meldingen en
(vermeende) onregelmatigheden. Over diens bestuursstijl dan ook meer in de
volgende subparagraaf. Maar alvorens daartoe over te gaan, eerst enkele opmerkingen over de politiek-ambtelijke verhoudingen.
Politiek-ambtelijke verhoudingen
De politiek-ambtelijke verhoudingen vormen een onderdeel van de bestuurscultuur. Op welke wijze gaan bestuurders en ambtenaren met elkaar om? De
dichotomie tussen bestuurders en ambtenaren kan worden verfijnd door een
onderscheid te maken tussen de bestuurders (het college van Gedeputeerde
Staten), de top van het ambtelijk directieteam (de provinciesecretaris en directeur Beleid)60 en de uitvoerend ambtenaren. Het directieteam is de belangrijkste schakel tussen het bestuur en de ambtenaren.
60

Het directieteam van de provincie is breder en bestaat uit de provinciesecretaris/algemeen directeur en vier directeuren
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Een belangrijke voorwaarde voor succesvol beleid is een goede samenwerking tussen bestuurders, managers en ambtenaren. Aan een zekere spanning
valt echter niet te ontkomen, omdat de politieke rationaliteit van bestuurders
(korte termijn, dadendrang) soms haaks staat op de ambtelijke rationaliteit
(lange termijn, procedures en regels).
Ambtenaren kunnen drie dingen doen als zij het niet eens zijn met het beleid
of het gedrag van een gedeputeerde: kritiek blijven leveren, loyaal blijven of
vertrekken. De Commissie constateert dat er op ambtelijke niveau nauwelijks sprake was van vertrek, wel van een afwisseling tussen kritiek en loyaliteit, waarbij de laatste het meestal won.
Binnen de provincie Noord-Holland ontstond in de eerste door de Commissie onderzochte collegeperiode (2003-2007) spanning in de politiek-ambtelijke relaties, omdat niet alle projecten in de ogen van (bepaalde) bestuurders
snel genoeg werden uitgevoerd en gerealiseerd. Om dit probleem op te
lossen, maar ook om bezuinigingen door te voeren, werd een reorganisatie
van de ambtelijke dienst aangekondigd en doorgevoerd, waar de ondernemingsraad zich overigens tegen verzette. Belangrijke doelstelling van de
reorganisatie was om de verkokering te doorbreken en om meer integraal te
gaan werken. De spanning werd groter tijdens de tweede door de Commissie
onderzochte collegeperiode. Dat kwam door de toegenomen dadendrang van
het college van Gedeputeerde Staten en in het bijzonder die van voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers.
Het directieteam en een deel van de ambtenaren was kritisch omdat de
handelwijze van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers door hen – terecht
– werd getoetst aan bestaande regels en procedures. Deze ambtelijke werkwijze vergde tijd, waardoor de ongeduldige gedeputeerde moest wachten.
Soms negeerde Hooijmaijers ambtelijke adviezen, soms nam hij ze over. De
toenemende ergernis bij Hooijmaijers over de trage ambtelijke molens is
een plausibele verklaring voor het feit dat hij ‘bypasses’ rond de ambtelijke
organisatie legde om de door hem als lastig ervaren overheidmanagers en
ambtenaren te omzeilen. Daardoor was Hooijmaijers steeds vaker zelf actief
op het operationele niveau en liet hij zich niet altijd meer vergezellen door
(bepaalde) ambtenaren. Hierdoor had de ambtelijke organisatie minder zicht
op toezeggingen die door de gedeputeerde werden gedaan en of de zaken
haalbaar en juist werden afgehandeld.
Met name directeur Beleid Kampstra – die voor zijn mensen stond als ze met
opmerkelijke zaken bij hem kwamen – heeft meer dan eens weerwerk geleverd in de richting van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, maar kwam er
niet altijd doorheen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de democratische legitimatie van een gedeputeerde (gekozen) uiteindelijk groter is dan
die van een ambtenaar (benoemd).
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Tijdens de crisis in de tweede collegeperiode gaat de kritiek vanuit het
directieteam opmerkelijk genoeg over in loyaliteit. Het ambtelijk management steunde het college van Gedeputeerde Staten toen de provincie door
de Landsbanki-affaire in de problemen kwam. Het ambtelijke management
adviseerde het bestuur tijdens het onderzoek naar deze affaire zodanig dat
alle vragen rond Landsbanki konden worden beantwoord. Kwam dit door
loyaliteit aan de bestuurders of omdat de ambtelijke organisatie qua controle
en toezicht (met name aangaande de treasury) zelf niet geheel op orde was?
De Commissie heeft hierop geen duidelijk antwoord gevonden. Maar heeft
wel duidelijk – met name uit de vele interviews – ervaren hoe belangrijk een
goede en positief-kritische wisselwerking tussen bestuurders en ambtelijk
apparaat is. Tegenspraak is nodig en vereist respect over en weer. Daaraan
heeft het van de kant van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers regelmatig
ontbroken. Dreiging in de richting van ambtenaren met ontslag, het uitoefenen van ongelegitimeerde druk en diverse andere voorbeelden van intimidatie zijn daar de meest duidelijke voorbeelden van.
5.2.2 Bestuursstijl voormalig gedeputeerde Hooijmaijers: ondernemend
bestuurder
Hooijmaijers is een ondernemer uit de private sector, die binnen de publieke
sector ook als ondernemer wil functioneren en zijn private belangen niet geheel afstoot. Hij doet politiek-bestuurlijke ervaring op in de stad Amsterdam
en wordt later Statenlid en gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland.
Hooijmaijers wil de provincie meer leven in blazen. Hij wil met duizend-eneen projecten de provincie weer op de kaart zetten. Dat lukt hem aardig en
zijn niet-ambtelijke manier van optreden roept aan de ene kant kritiek op,
maar aan de andere kant ook waardering en bewondering. Eindelijk iemand
die de stroperigheid van het provinciale apparaat wil doorbreken. Hooijmaijers vertoont echter deviant gedrag en wijkt daarmee steeds verder af van
de gangbare normen. Hij zoekt de ruimte in de regelgeving en het handelen
als gedeputeerde op en stelt het resultaat boven alles. Zijn bestuursstijl wordt
gekenmerkt door:
1. een uitgebreid netwerk van projectontwikkelaars, vastgoedondernemers,
makelaars en relaties met andere ondernemers, in de politiek en binnen
de financiële sector. Met die relaties gaat hij aan de slag en hij doet hen,
dikwijls zonder ambtenaren als pottenkijkers en buiten het provinciehuis,
toezeggingen of voert met hen onderhandelingen;
2. de mentaliteit van een ‘fikser’ die bij realisatie van projecten liever niet
gehinderd wil worden door regels, procedures en lastige ambtenaren. Een
fikser die zelfs met oplossingen komt voor niet bestaande problemen (zie
bijvoorbeeld paragraaf 4.7.7 over beleggingen en over de Bank ten Cate).
Om zijn doelen te bereiken wordt de druk op collegabestuurders – ook van
andere, lagere overheden – en ambtenaren waar nodig opgevoerd;
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3. een intimiderende stijl (‘bullying’), die met de jaren steviger en dominanter wordt. De bestuurder slaagt er niet meer in zijn eigen gedrag te corrigeren. Hetgeen temeer klemt indien ook anderen hem niet corrigeren;
4. het gedrag van de onaantastbare. De bestuurder meent zich, vanwege het
door hem ervaren succes, veel zo niet alles te kunnen permitteren en die het
steeds minder nauw neemt met de regels. Zo worden stelselmatig privérelaties voor zakelijke doeleinden ingeschakeld zonder daarbij de benodigde
transparantie te betrachten. En worden aan ambtenaren dwingende instructies gegeven, bijvoorbeeld om een helikoptervlucht als lunch te declareren.
5.2.3 Van ondernemend bestuurder tot verdachte
Op 18 oktober 2012, de dag van de regiezitting in het strafrechtelijk onderzoek tegen onder meer verdachte Hooijmaijers, heeft de Commissie kennis
genomen van de tenlastelegging en de concrete verdenkingen. Deze betreffen voor zover het gaat om het functioneren van Hooijmaijers als gedeputeerde onder meer het tussen 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 (zijn
ambtsperiode als gedeputeerde)61: aannemen of vragen van een gift, belofte
en/of dienst die werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen al dan niet in
strijd met zijn plicht in zijn functie iets te doen of na te laten. Meer concreet:
• het begunstigen anders dan om zakelijke redenen van relaties;
• het aangaan of onderhouden van relaties tussen Hooijmaijers en zakenrelaties teneinde voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen;
• het ten gunste van zakenrelaties (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord Holland en/of beslissingsbevoegde collega’s;
• het verrichten van (advies)diensten aan een private partij bij een overname
en het vanuit zijn hoedanigheid als gedeputeerde in contact brengen of
koppelen van partijen;
• het beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie NoordHolland als het gaat om gebiedsontwikkeling;
• het verrichten van diensten met betrekking tot projectfinanciering en de
verwerving van gronden;
• het met aanwending van gezag en invloed in de provincie Noord-Holland
een betere positie voor relaties proberen te bewerkstelligen;
• het aannemen van een belofte aangaande wijziging van een bestemmingsplan;
• het uitoefenen van druk op collega’s om, ondanks een negatief ambtelijk
advies, grondgebied op te laten nemen in de structuurvisie;
• het verstrekken of delen van (nog) geheime althans vertrouwelijke documentatie ten gunste van zakenrelaties.
61 Kernachtig weergegeven, waardoor is afgeweken van de letterlijke tekst – maar nadrukkelijk niet van de reikwijdte –
in de tenlastelegging
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De Commissie houdt het bij deze weergave en verwijst naar hetgeen zij eerder
(paragraaf 1.2) opmerkte, namelijk: ‘(…) de Commissie kan, zal, wil en mag
de belangen waar het Openbaar Ministerie voor staat en opkomt niet doorkruisen. Evenmin wil de Commissie de belangen van verdachte(n) schaden’.
De Commissie merkt nadrukkelijk op dat onderhavig rapport dus geen oordeel omvat over de strafrechtelijke kwalificatie van de waargenomen feiten,
laat staan een oordeel over de strafrechtelijke schuldvraag. Het oordeel van
de Commissie betreft louter de bestuurlijke invalshoek. Vanuit die invalshoek merkt de Commissie op dat hetgeen in deze rapportage aan de orde is
gesteld overeenkomsten en overlappingen toont met de in de tenlastelegging
van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers opgenomen feiten. Hetgeen het
belang benadrukt van het door bestuurders naleven van de spelregels van
good governance. Zoals degene die zijn opgenomen in de gedragscode van
de provincie Noord-Holland. Daaronder die over:
• onafhankelijke oordeelsvorming;
• transparante scheiding van publiek en privaat: persoonlijk bezit (grond,
vastgoed, financiële belangen), belang in ondernemingen en organisaties
waarmee de provincie zakelijke betrekkingen onderhoudt;
• geen nepotisme, familie- of vriendschapsbetrekkingen met aanbieders van
diensten of zaken aan de provincie;
• openbaarheid van nevenfuncties, geen nevenfuncties die een risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie;
• vermijden van de schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling;
• zorgvuldig omgaan met informatie;
• niet ten eigen bate gebruik maken van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie;
• geen geschenken, diensten of faciliteiten aanvaarden die de onafhankelijkheid van de bestuurders kunnen schaden;
• geen privéwerkzaamheden of het aannemen van kortingen op privégoederen van relaties van de provincie;
• melding in plenaire collegevergadering van uitnodigingen, excursies,
werkbezoeken, evenementen en reizen.
Het gebrek aan transparantie, deugdelijke onderbouwingen voor beleidsbeslissingen en gebrekkige documentatie waardoor bij herhaling op z’n minst
genomen de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan, vormt het hart
van de constateringen die de Commissie in de richting van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers maakt. Niet meer, maar ook niet minder.
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5.2.4 Best practices
De Commissie beseft dat haar onderzoek en de bevindingen negatief kunnen afstralen op de VVD. De Commissie maakt immers melding van diverse
onregelmatigheden die voortkomen uit het handelen van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers (hoofdstuk 3, 4 en 5). Ook is zij kritisch op voormalig
gedeputeerde Meijdam (paragraaf 4.7.5 en 5.2.1). Een netwerker pur sang,
die als een kameleon de rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en
partijgenoot door elkaar laat lopen. Daarnaast laat de Commissie zien hoe
Nijpels als commissaris van Econcern zijn VVD-partijgenoot en gedeputeerde mevrouw Post benaderde in de casus DarwinD (paragraaf 4.6.2).De Commissie noemt tot slot het feit dat de VVD-fractieleider in de Tweede Kamer,
de heer Blok, betaald commissaris is bij de Scholtens Groep, betrokken bij
het project Leeker Woonlanden (paragraaf 4.7.5).
Het zijn bevindingen die in de actualiteit, publicitair in een groter geheel
worden geplaatst en kunnen worden uitvergroot. Als ware hier sprake van
een VVD-netwerk. De Commissie waarschuwt voor al te gemakkelijke uitvergrotingen en neemt afstand van laatstgenoemde kwalificatie. Het onderzoek laat namelijk ook zien dat van de VVD-politici:
• de heer Mooij als gedeputeerde in een college met Hooijmaijers deze wel
tegengas gaf, met name – maar niet alleen – in de casus Landsbanski.
Voorts merkte een geïnterviewde het contrast op tussen de declaraties van
Mooij en die van Hooijmaijers;
• mevrouw Driessen Driessen-Jansen zich veel minder ontvankelijk voor
de vastgoedsector en projectontwikkelaars toonde dan haar voorganger
Hooijmaijers. In de woorden van een geïnterviewde: ‘het is wel een stuk
moeilijker geworden sinds Laila er zit’. Wat daar ook van zij, deze gedeputeerde stelde zich zakelijk tegenover de vastgoedsector en projectontwikkelaars op. Handelend en redenerend vanuit het maatschappelijk
belang waarvoor de provincie Noord-Holland staat.;
• mevrouw Post voormalig gedeputeerde Hooijmaijers als Statenlid vaak
stevig van repliek diende. En ook bleek zij niet ontvankelijk voor het verhaal van partijgenoot Nijpels in de casus DarwinD. Zij heeft de provincie
Noord-Holland behoed voor een financieel fiasco.
Het betreft voorbeelden die de Commissie in haar onderzoek ziet als best
practices.
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5.2.5 Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Vanuit de bestuurlijke invalshoek bezien is voorts de analyse van belang
aangaande de vraag: wat maakte de speelruimte voor Hooijmaijers zo groot?
Ofwel: hoe is het zo ver gekomen? Naar de mening van de Commissie is het
volgende bij de beantwoording van belang:
1. ‘zijn’ politieke overwinning (2007) waardoor zijn beleid en gedrag, althans in zijn interpretatie, door de kiezers werden gelegitimeerd. Hooijmaijers had – overigens net als zijn voorganger Meijdam – landelijke
politieke ambities en werd uitbundig gefeliciteerd door partijgenoten tot
op het hoogste niveau. Hooijmaijers toont zich daarna in woord en daad
onaantastbaar;
2. een stevige positie van de VVD in Provinciale Staten. Tijdens de eerste
onderzochte bestuursperiode nam de VVD het initiatief tot de formatie en
wilde resultaten boeken. Bij de tweede bestuursperiode won de VVD onder leiding van Hooijmaijers. De oppositie wordt welwillend aangehoord,
maar niet altijd serieus genomen. Hooijmaijers geniet veel steun binnen
zijn fractie;
3. de algemene tijdgeest stimuleerde marktwerking en ondernemend gedrag
ook binnen de publieke sector. Er moest worden afgerekend met de ambtelijke cultuur binnen de provincie ;
4. een zeer gunstig economisch getij en ruime financiële middelen voor de
provincie. De ruime financiële middelen deden de gedachte ontstaan dat er
vele projecten konden worden uitgevoerd;
5. het in het verleden niet altijd even goed functioneren van de controlemechanismen binnen de provincie. Bijvoorbeeld aangaande treasury, in- en
externe controle en deelnemingen;
6. gebrek aan afdoende countervailing power binnen het college van Gedeputeerde Staten, de voorzitter daarvan incluis.

5.3 Conclusies en aanbevelingen
De Commissie beperkt zich tot het trekken van een aantal conclusies en doet
een aantal aanbevelingen:
1. De negatieve berichtgeving en beeldvorming over de provincie NoordHolland als geheel en de diverse colleges van Gedeputeerde Staten en
wordt niet bevestigd. Er is geen reden te veronderstellen dat het binnen
de provincie Noord-Holland structureel en in den brede een ‘boevenbende’ was of is. Meegaan in de teneur van die berichtgeving en beeldvorming doet de nuances verloren gaan. De belangrijkste nuance is dat
nagenoeg alle gedeputeerden vrij zijn van directe betrokkenheid bij onregelmatigheden.
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2. Het ontbreken van directe betrokkenheid van de meeste bestuurders bij
onregelmatigheden is positief, maar de Commissie stelt ook vast dat meer
tegenspraak, doortastendheid en corrigerend vermogen aan hun kant de
onregelmatigheden die wel hebben plaatsgevonden had kunnen voorkomen of mitigeren. Met name geldt dit ten aanzien van een deel van de
tweede in het onderzoek betrokken collegeperiode (2007-2009). In het
bijzonder geldt dit ook voor de commissaris van de Koningin, die als
primus inter pares binnen het college van Gedeputeerde Staten meer kan,
mag en dient te zijn dan vooral een technisch voorzitter.
3. Er hebben zich diverse onregelmatigheden voorgedaan – deze zijn niet
beperkt tot, maar concentreren zich wel op één bestuurder – die als zeer
onwenselijk dienen te worden beschouwd. Namelijk omdat daarbij op
z’n minst genomen normen van goed bestuur zijn overschreden. Het gaat
dan met name om het merendeel van de in dit rapport besproken casuïstiek waarbij voormalig gedeputeerde Hooijmaijers is betrokken en om de
overstap naar consultancywerkzaamheden van voormalig gedeputeerde
Moens.
4. De onregelmatigheden concentreren zich rond (de schijn van) belangenverstrengeling. Dat is een constatering met een belangrijke politieke
betekenis. Alleen al (1) de instelling van een commissie als de onderhavige; (2) de (nationale, provinciale en lokale) politieke discussies over
gebleken onregelmatigheden; alsmede (3) de maatschappelijke onrust en
discussie, rechtvaardigen een dergelijke conclusie. Dit alles tast immers
het vertrouwen aan in het openbaar bestuur dat buiten twijfel dient te
staan. Bestuurders hebben dan ook de plicht om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden. Hetgeen overigens geen kwestie is van het
opstellen van nieuwe en aanvullende regels, het betreft veeleer een benadering vanuit gezond verstand, de mores en de ongeschreven regels van
goed en behoorlijk bestuur.
5. ‘Ondernemend bestuur’ heeft in het publieke debat regelmatig een negatieve connotatie. Naar de mening van de Commissie hoeft ‘Ondernemend
bestuur’ echter niet te worden afgeschreven. Een ondernemende overheid
ziet kansen, realiseert die, maar dient ook als een goed rentmeester te
fungeren. ‘Ondernemend bestuur’ dient gepaard te gaan met bestuurlijke
nuchterheid, respect voor bestaande procedures en regels, zakelijke overwegingen waarbij het maatschappelijk belang voorop staat en gepaste
afstand tot de private sector. De Commissie heeft in haar onderzoek genoeg voorbeelden en best practices aangetroffen om te geloven dat een
‘Ondernemend bestuur’ bestaansrecht heeft.
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6. ‘Ondernemend bestuur’ kan om die reden ook best functioneren in een
bureaucratische, ambtelijke omgeving waarin procedures en regels betekenis hebben. Ook daarbinnen is ruimte voor ‘ondernemende’ initiatieven, mits deugdelijk onderbouwd en leidend tot een positieve business
case. De volgende opmerking van voormalig gedeputeerde Meijdam in
relatie tot de initiatieven van Hooijmaijers ziet de Commissie dan ook
als een ongepaste kwalificatie: ‘Ambtelijk probeerden sommigen van het
(merendeels sociaal-democratisch) ambtenarengezelschap hier een halt
aan toe te roepen’. Het ambtelijk apparaat van de provincie Noord-Holland heeft meer dan eens (reputatie)schade voorkomen door op basis van
een inhoudelijke argumentatie gedeputeerde Hooijmaijers tot ‘halt’ te roepen. Een indicatie dat negatieve ambtelijke adviezen in de besluitvorming
van het college van Gedeputeerde Staten slechts goed beargumenteerd en
gedocumenteerd terzijde kunnen worden gelegd. Hiermee poogt de Commissie geenszins de macht bij het ambtelijk apparaat te leggen. Zij beoogt
een versteviging in het bestuurlijke besluitvormingsproces aan te brengen
en respecteert daarmee de bevoegdheid van bestuurders om besluiten te
nemen en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen.
7. Het openbaar bestuur functioneert per definitie binnen een politieke context. Verkiezingsuitslagen, coalitievorming, politieke afhankelijkheden,
politieke kleuring, machts- en gezagsverhoudingen en wat dies meer zij,
zijn allemaal bepalend voor de ruimte die politici ervaren en nemen bij de
uitvoering van hun werkzaamheden. Dat is en blijft een politieke realiteit
die niet in regels is te vangen. Een goed bestuur(der) maakt geen misbruik van de uit de politieke realiteit voortvloeiende macht, maar verwerft
gezag door het nemen van inhoudelijke beslissingen.
Gunstbetoon, bevoordeling, het uitoefenen van druk of intimideren,
ongepaste beïnvloeding van besluitvormingsprocessen, het lekken van
informatie, een gebrek aan transparantie en (mogelijke) belangenverstrengeling dragen nimmer bij aan het verwerven van gezag. Deze constatering staat bovendien los van de eventuele strafrechtelijke kwalificatie
van dergelijk handelen. Ook indien dergelijk handelen strafrechtelijk niet
verwijtbaar of bewijsbaar zou zijn, is dit handelen vanuit een bestuurlijk
perspectief bezien ongewenst. Omdat het afbreuk doet aan de legaliteit en
legitimiteit van bestuurlijk handelen.
8. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
staat los van onderhavig onderzoek. De tenlastelegging laat zien dat in
dergelijk onderzoek meer boven tafel kan worden gebracht dan met een
onderzoek zoals dat van onze Commissie. Een constatering die overigens
los staat van het feit dat de Commissie heeft gekozen voor een relatief sobere en zakelijke rapportage, met name om het Openbaar Ministerie niet
in de wielen te rijden en de belangen van de verdachte(n) niet te schaden.
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9. De vorige conclusie noodzaakt tot bescheidenheid: de Commissie heeft
gedaan wat in haar vermogen lag om ‘onbekende zaken’ boven tafel te
krijgen. Inherent aan een bestuurlijk onderzoek met beperkte bevoegdheden en machtsmiddelen is echter dat geen garantie kan worden afgegeven
dat op alle punten ‘Schoon Schip’ is gemaakt. Het onderzoek heeft echter
genoeg naar boven gebracht om, mede door de reeds door de provincie
Noord-Holland ingeslagen route (aanscherping beleid inzake: treasury,
in- en externe controle en het deelnemingenbeleid), vertrouwen te hebben
in de toekomst.
10. Provinciale Staten dienen zich bewust te blijven dat macht kan corrumperen en dat het van groot belang is in het debat ook de argumenten van
de oppositie toe te laten en deze serieus te nemen. Ook indien dat (politiek) niet uitkomt. Dat is de kern van het dualisme, dat in de provincie
Noord Holland wel op papier bestaat, maar in de praktijk niet altijd heeft
gefunctioneerd. Dit mede, gedurende onze onderzoeksperiode, door de
dominante positie van de VVD(-bestuurders) en de afhankelijke positie
van andere bestuurders.
11. De combinatie van cruciale portefeuilles (zoals Ruimtelijke Ordening
en Financiën) ondergebracht bij dezelfde gedeputeerde, dient te worden
voorkomen dan wel van stevige(r) waarborgen te worden voorzien. Een
stevige waarborg is dat collegeleden er in woord en daad blijk van geven
te beseffen dat er geen excuus bestaat voor niets doen indien er een gefundeerd vermoeden van afwijkend bestuurlijk gedrag bestaat. Collegeleden mogen en moeten zich zo nodig met elkaars portefeuille bemoeien.
12. De Commissie constateert dat van een geheimhoudingsbesluit van Gedeputeerde Staten niet altijd een duidelijke schriftelijke motivering en
afweging is te vinden. Een generieke verwijzing naar de wettelijke geheimhoudingsgrond acht de Commissie onvoldoende, zeker indien niet
duidelijk wordt waarom die bepaalde grond in dat geval van toepassing
is. Kortom: op z’n minst genomen is er dan sprake van een formeel gebrek. Aan een deugdelijke motivering van geheimhoudingsbesluiten dient
blijvend aandacht te worden geschonken.
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Bijlage I: Overzicht geïnterviewde personen
In het kader van haar onderzoek heeft de Commissie de volgende personen
gesproken in een interview (achter de namen is opgenomen in welke hoedanigheid de Commissie de betreffende persoon heeft gesproken):
College van Gedeputeerde Staten Noord-Holland 2003 – 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S. Baggerman, gedeputeerde PvdA
J.H.M. Bond, gedeputeerde CDA
H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin
L.M. Driessen-Jansen, gedeputeerde VVD
B. Heller, gedeputeerde GroenLinks
R. Kruisinga, gedeputeerde CDA
R. Meerhof, gedeputeerde PvdA
H.M. Meijdam, gedeputeerde VVD
A. Moens, gedeputeerde GroenLinks
C. Mooij, gedeputeerde VVD
P. Poelmann, gedeputeerde D66
E. Post, gedeputeerde VVD
J.W. Remkes, commissaris van de Koningin
H. Schipper, gedeputeerde CDA
P. Visser, gedeputeerde PvdA

Provinciale Staten 2003 – 2011
•
•
•
•

J.P.H. Bruins Slot, fractievoorzitter CDA
J. Geldhof, fractievoorzitter D66
A.F. Kraak, fractievoorzitter VVD
P.J. Talsma, fractievoorzitter PvdA

Directieteam
N.J.M. Bot, directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris en algemeen directeur
A. van Dam, directeur Middelen
T. Kampstra, directeur Beleid
H.W.M. Oppenhuis de Jong, voormalig provinciesecretaris en algemeen
directeur
• C.P. de Vries, directeur Beheer & Uitvoering
•
•
•
•
•
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Medewerkers van provincie Noord-Holland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W.J. Ates-Janssen, beleidsadviseur sector Gebiedsontwikkeling en Grond
R.A. Bakker, juridisch adviseur sector Juridische Dienstverlening
F. Cornet, voormalig beleidsadviseur sector Ruimtelijke Inrichting
J.A.W. van Dalen, strategisch projectleider Internationale Acquisitie en
Marketing
I. Dercksen, voormalig provincie medewerker
H.S. Eisenberger, juridisch adviseur sector Juridische Dienstverlening
P.P. van Erp, bestuursondersteuner sector Bestuurlijke Ontwikkeling
Strategie en Europa
J. Gerritsen, beleidsadviseur sector Gebiedsontwikkeling en Grond
F.M. Goossens-Verhagen, financieel adviseur sector Administratieve
Financiële Dienstverlening
R.A. Gijsbertse, voormalig strategisch beleidsadviseur sector
Gebiedsontwikkeling en Grond
M.A. Hanou, strategisch beleidsadviseur sector Ruimtelijke Inrichting
G.H. Helming, sectormanager sector Gebiedsontwikkeling en Grond
H.J. Heskes, beleidsadviseur sector Economie, Landbouw en Toerisme
E. van der Kleij, beleidsadviseur sector Cultuur & Cultuurhistorie
M. Koop, beleidsadviseur sector Milieu
A.M.E.T.W. Kortekaas, vertrouwenspersoon
F.A.J. Nederstigt, communicatie adviseur / perswoordvoerder sector
Communicatie
R.A.J.J. Nieboer, provinciaal controller
P. Oudega, sectormanager sector Administratieve Financiële Dienstverlening
J.C.M. van der Pluijm, medewerker beleid sector Economie, Landbouw en
Toerisme
D.F.M. Quarles van Ufford, bestuursondersteuner sector Bestuurlijke
Ontwikkeling Strategie en Europa
E. Rem, beleidsadviseur sector Economie, Landbouw en Toerisme
J.J. Riensema, sectormanager sector Kennis & Beleidsevaluatie
A.P. de Ron, beleidsadviseur sector Natuur, Recreatie & Landschap
beleidsadviseur sector Gebiedsontwikkeling en Grond
M.C. Sernee, beleidsadviseur sector Gebiedsontwikkeling en Grond
T.R. Smeelen, strategisch projectleider/programmamanager sector Jeugd,
Zorg en Welzijn
I.J.M. Speekenbrink, Statengriffier
B.A.P. Stöver, treasurymanager sector Administratieve Financiële
Dienstverlening
P.G.J.M. Veldhuis, beleidsadviseur sector Ruimtelijke Inrichting
A.W. Voordenhout, strategisch adviseur sector Administratieve Financiële
Dienstverlening
M. Wiegman, sectormanager sector Personele Dienstverlening
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Externe relaties
•
•
•
•
•
•

L. Cozijnsen, programmamanager Ontwikkelingsbedrijf NHN
T. De Vries, partner Ernst & Young
J. Drost, partner Ernst & Young
A. Hoenderdos, directeur/bestuurder Randstedelijke Rekenkamer
M. Neefjes, ambtenaar gemeente Koggenland
W. Roosemalen, consultant/partner Roosemalen & Savelkoul B.V.

De Commissie heeft ook interviews gehouden met personen die een melding
hebben gedaan. In verband met de vertrouwelijkheid neemt de Commissie
de namen van deze personen niet in haar rapport op. Binnen deze groep zitten ook Statenleden, werknemers van de provincie en externe relaties. Voorts
zijn op ambtelijk niveau nog twee vertrouwelijke gesprekken gevoerd.
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Bijlage II
(Oud-)bestuurders
De heer H.C.J.L. Borghouts (GroenLinks) was in de periode 2002-december 2009 commissaris van de Koningin. Daarvoor was de heer Borghouts
onder andere secretaris-generaal op het Ministerie van Justitie.
De heer A. Moens (GroenLinks) was gedeputeerde van maart 2007 tot 1 juni
2008. Moens trad tussentijds terug, omdat hij consultancy-activiteiten ging
verrichten, onder meer voor Econcern.
De heer H.M. Meijdam (VVD) was gedeputeerde in de periode 1998-2005.
In 2005 werd hij burgemeester in Zaanstad. Daarna vervulde de heer Meijdam diverse functies op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven.
Mevrouw E. Post (VVD) is sinds 6 juli 2009 lid van het college van Gedeputeerde Staten. In de periode tussen het aftreden van de heer Borghouts en
de benoeming van de heer Remkes als commissaris van de Koningin, nam
zij deze functie waar.
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen (VVD) was van juli 2009 tot april 2011
gedeputeerde. Mevrouw Driessen-Jansen is in januari 2012 benoemd tot burgemeester in de gemeente Leiderdorp.
De heer A.M.C.A. Hooijmaijers (VVD) was van 2005 tot 2009 gedeputeerde. Voor die tijd was hij onder meer wethouder in Amsterdam en Statenlid.
De heer C. Mooij (VVD) was gedeputeerde in de periode 1998-2009. Thans
is de heer Mooij wethouder in de gemeente Haarlem.
De heer B. Heller (GroenLinks) was gedeputeerde tot 2011, nadat hij in
2008 partijgenoot Albert Moens was opgevolgd.
De heer J.H.M. Bond (CDA) is sinds 2003 actief in de provinciale politiek,
als Statenlid en als fractievoorzitter van de Statenfractie. Vanaf 2007 is de
heer Bond gedeputeerde.
Mevrouw R. Kruisinga (CDA) was gedeputeerde van 2003 tot 2011.
Mevrouw S. Baggerman (PvdA) was gedeputeerde in de periode 2007 tot
2011.
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De heer P. Visser (PvdA) was gedeputeerde van 2007 tot 2009. Daarvoor
was hij Statenlid en fractievoorzitter.
De heer J.J. Schipper (CDA) is gedeputeerde geweest in de periode 2003
tot 2007.
De heer R. Meerhof (PvdA) is van 2009 tot 2011 gedeputeerde geweest
Thans is de heer Meerhof (weer) Statenlid en wethouder in de gemeente
Muiden.
De heer P. Poelmann (D66) is tussen 2003 en 2007 gedeputeerde geweest.
Thans is hij dijkgraaf van het waterschap de Stichtse Rijnlanden.
De heer J.W. Remkes (VVD) is sinds juli 2010 commissaris van de Koningin. Hiervoor was hij onder meer lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris
en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Legenda
Door de opbouw van het rapport – thema’s en meldingen – worden enkele dossiers
op verschillende plaatsen in het rapport aan de orde gesteld. Deze legenda geeft de
lezer een korte uitleg van dossiers en begrippen die voor het lezen van het rapport
van belang zijn.
Het bedrijf Akro Consult, gevestigd in Den Haag, richt zich op vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Akro Consult heeft in 2004 een adviesrapport uitgebracht ten
aanzien van het project KNSF in Muiden.
AM richt zich op vastgoed- en gebiedsontwikkeling. AM, waarvan AM Wonen deel
uit maakt, is gevestigd in Nieuwegein.
De Stichting Associatie Technologie Overdracht (ATO) is opgezet om het middenen kleinbedrijf te voorzien van kennis op het gebied van duurzaamheid. ATO is opgericht in 2005 en gevestigd in Den Helder.
Bank ten Cate is een bankonderneming gericht op particulier vermogensbeheer.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers heeft van 2004 tot 2008 een functie gehad in
de Raad van Advies van deze bank.
De Bloemendalerpolder ligt tussen Muiden en Weesp en bestrijkt ongeveer 491
hectare. In deze polder is een ontwikkelingsprogramma gepland in een publiekprivaat-samenwerkingsverband met woningbouw en groen.
Broekhornpolder ligt aan de westkant van Heerhugowaard, ingeklemd tussen de
spoorlijn Alkmaar-Den Helder-Hoorn aan de oostzijde en het kanaal Alkmaar-Kolhorn aan de westzijde.
Chipshol is een landschapsontwikkelings- en investeringsbedrijf dat zich richt op de
Schipholregio. Chipshol wordt bestuurd door Poot senior en junior.
Provinciale Staten hebben een aantal Statencommissies ingesteld. De namen en
samenstelling van deze adviesorganen van de Staten kunnen per collegeperiode
wisselen. De commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (ROG) was in de
periode 2007-2011 actief.
DarwinD is een bedrijf dat offshorewindturbines ontwikkelt. Het is in 2006 opgericht door de Stichting ATO. Aanvankelijk was DarwinD gevestigd in Den Helder en
onderdeel van Econcern, maar na het faillissement van Econcern in 2009 werd door
DarwinD een doorstart gemaakt via het Chinese bedrijf XEMC. Thans is het engineersbureau gevestigd in Hilversum.
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De Dienst Landelijk Gebied (DLG) maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. DLG faciliteert mede-overheden bij verwerYLQJ ¿QDQFLHULQJ HQ RQWZHUS WHQ EHKRHYH YDQ GH RQWZLNNHOLQJ YDQ ODQGHOLMN JHELHG
zoals landbouwgebieden.
Het project Distriport is gepland in de gemeente Koggenland nabij de Jaagweg en
de Rijksweg A7. Op een locatie ten zuiden van Berkhout wordt een weiland ontwikkeld tot een bedrijvenpark van ongeveer 80 hectare en is gericht op bedrijven in de
transport- en distributiesector.
Bij de oprichting van DarwinD speelde Econcern als aandeelhouder een belangrijke
URO LQ GH ¿QDQFLHULQJ HQ OREE\ 7RHQ (FRQFHUQ LQ  IDLOOLHW ZHUG YHUNODDUG ZHUG
het project DarwinD eveneens stilgelegd. Econcern heeft in afgeslankte vorm een
doorstart gemaakt.
Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Adriaan van Erk uit Bergambacht is een onderdeel van Rabo Bouwfonds. Het bedrijf wordt geleid door Jos van Erk. Van Erk is
betrokken bij de ontwikkeling van Bloemendalerpolder.
Fortress is een ontwikkelaar van vastgoed dat is gevestigd in Rotterdam.
’t Ganzeveld B.V. is genoemd in de dagvaarding van het Openbaar Ministerie van
18 oktober 2012. Het bedrijf zou (door)betalingen hebben gefaciliteerd van onrechtmatig verkregen geld. De directeur van ’t Ganzeveld is de heer Giltjes.
De Hoor- en Adviescommissie (HAC) is een adviescommissie van de provincie die
(formele) bezwaarschriften behandelt. De HAC brengt advies uit aan het provinciebestuur.
Het Amsterdamse vastgoedbedrijf IMCA Vastgoed is later overgegaan in Maeyveld
B.V., wat nu onderdeel is van het Fortress-concern uit Rotterdam.
Kennemerland Beheer is actief in de ontwikkeling van vastgoedprojecten en staat
onder leiding van directeur G. Kwint. Het is gevestigd in Haarlem. Kennemerland
Beheer is onder andere bij de projecten KNSF/Bloemendalerpolder en ’t Kruis Heerhugowaard betrokken.
In Muiden ligt het terrein van de voormalige kruitfabriek van de Koninklijke Nederlandse Springstoffabriek (KNSF). Het terrein is ongeveer 70 hectare groot. Er bestaan plannen om op dit terrein woningbouw, kantoren en bebossing te ontwikkelen,
in combinatie met een saneringsopgave van de grond van de kruitfabriek.
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Het vastgoed van de voormalige kruitfabriek in Muiden is ondergebracht in KNSF
Vastgoed B.V. De directeur/bestuurder is Rolf Visser. KNSF Vastgoed wil het terrein
van de voormalige kruitfabriek ontwikkelen. Recent heeft KNSF Vastgoed een claim
ingediend bij de gemeente Muiden van ruim 360 miljoen euro wegens ‘ernstige tegenwerking’.
Het project ’t Kruis is gelegen in de gemeente Heerhugowaard. Het is een van de
woonlandschappen die in de provinciale structuurvisie opgenomen zou worden.
Leeker Woonlanden is een project tussen Hoorn en het veenriviertje de Kromme
Leek. Dit project is een van de woonlandschappen die in de provinciale structuurvisie opgenomen zou worden. De Scholtens Groep, Ontwikkelingsbedrijf NHN en
Matrix B.V. waren hierbij betrokken als ontwikkelaars.
De Lutkemeer was een klein meertje aan de noordoostelijke oever van de vroegere
Haarlemmermeer. In de Lutkemeerpolder is een gebied van recreatie, natuur en
stadslandbouw gerealiseerd.
Matrix is een van een contractpartners in het contract van Leeker Woonlanden B.V.
Matrix B.V. is gevestigd in Zwartsluis.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers is voorzitter geweest van de Stichting Vrienden van de Mytyl-Tyltyl-school gevestigd in Amsterdam. Diverse relaties van de
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers hebben donaties aan deze stichting verricht.
MOVE Management B.V. is het bedrijf dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
in 2001 opzette. Daarna is, volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijn vrouw aandeelhouder en bestuurder geworden. Het Openbaar Ministerie
verdenkt hen ervan via deze onderneming valse facturen te hebben verstuurd.
De provincie Noord-Holland was aandeelhouder van energiebedrijf Nuon. Dit bedrijf is in juni 2009, na instemming van Provinciale Staten, verkocht aan het Zweedse bedrijf Vattenfall. Deze transactie heeft de Provincie in totaal 903,9 miljoen euro
opgeleverd.
Nabij Obdam is een locatie gelegen dat als een van de woonlandschappen in de
provinciale structuurvisie zou worden opgenomen.
Het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V.
(ODENH) is opgericht om kapitaal te verstrekken aan ondernemingen die innovatieve producten of technologieën ontwikkelen op het gebied van duurzame energie.
Deze deelneming is voor 100% eigendom van de provincie Noord-Holland.
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Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord N.V. (ONHN) is in 2006 opgericht
door de provincie, de gemeenten uit de kop van Noord-Holland en de Kamer van
Koophandel (Noord-West). De provincie Noord-Holland bezit 50%van de aandelen.
Het Ontwikkelingsbedrijf richt zich op het stimuleren van diverse sectoren in de
Kop van Noord-Holland, zoals toerisme en recreatie, werkgelegenheid en duurzaamheid.
Het bedrijf De Peyler Projektontwikkeling B.V. is onderdeel van het concern van
Ooms Construction uit Avenhorn. De Peyler is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het project Distriport.
Provinciale Onderzoekscommissie (POC) is door Provinciale Staten in november
2008 ingesteld. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen
rondom de miljoenen die de provincie Noord-Holland bij de IJslandse bank Landsbanki had geplaatst. Het rapport van de POC – Triple-R: Ruimte, Rendement, Risico
(verschenen in juni 2009) – is te lezen via de website van de provincie Noord-Holland.
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) is
opgezet om de commerciële taken uit te voeren die voortvloeien uit het Masterplan
Noordzeekanaalgebied. De aandeelhouders zijn de provincie Noord-Holland, gemeenten en bedrijven rondom het Noordzeekanaal, zoals Tata Steel en de IJmuider
+DYHQ HQ DQGHUH ¿QDQFLHUV
Schiphol Area Development Company N.V. (SADC) is een samenwerking tussen
de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de
Schiphol Group. Elke aandeelhouder bezit 25% van de aandelen. SADC richt zich
primair op gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. SADC ontwikkelt diverse werklocaties zoals Polanenpark, Businesspark Amsterdam Osdorp en
Schiphol Logistics Park.
Savera is een investeringsmaatschappij waarbij Hooijmaijers, Boelen, Eendebak en
Mul betrokken zijn geweest. Savera is een zogenaamde stichting administratiekantoor. Dit bedrijf is gelieerd aan de ondernemingen Newdeal B.V. en MOVE Management B.V. waar de heer en mevrouw Hooijmaijers bestuurder/aandeelhouder zijn
of zijn geweest. Ook VDG Trajectmanagement B.V. is onderdeel van het Saveraconcern, geleid door de heer Mul.
Scholtens Groep is gevestigd in Wognum. Deze bouw- en ontwikkelingsonderneming staat onder leiding van Guido Scholtens. De Scholtens Groep is onder andere
betrokken bij het project Leeker Woonlanden.
SOK is een afkorting voor samenwerkingsovereenkomst.
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In de structuurvisie wordt het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland
weergegeven. De structuurvisie heeft, na de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (medio 2008), de streekplannen vervangen. Op 21 juni 2010 hebben
provinciale Staten de ‘Structuurvisie Provincie Noord-Holland 2040: Kwaliteit door
veelzijdigheid’ vastgesteld.
De N.V. UNA is het voormalige Provinciale Electriciteitsbedrijf Noord-Holland
(PEN). De provincie was een van de aandeelhouders. UNA is in 1999 geprivatiseerd
en verkocht aan Reliant Energy voor 3,9 miljard gulden (1,8 miljard euro). Deze verkoop heeft de provincie Noord-Holland enkele honderden miljoenen opgeleverd die
via investeringsfondsen zijn geherinvesteerd in de provincie.
Verwelius is een bouw- en ontwikkelingsbedrijf dat gevestigd is in Hoofddorp.
Verwelius is onder andere betrokken bij een onteigeningszaak van gronden nabij
Zwaanshoek ten behoeve van Recreatie om de Stad dat in de gemeente HaarlemmerPHHU LQ GH :HVWÀDQN ZRUGW DDQJHOHJG
Wieringerrandmeer: Vanaf 2003 werden plannen ontwikkeld om de Kop van
Noord-Holland een sociaal-economische impuls te geven door ontpoldering. Er zou
woningbouw (omgeven door water) en natuurrecreatie worden ontwikkeld. In november 2010 besloten Gedeputeerde Staten echter het project af te blazen vanwege
GH HFRQRPLVFKH FULVLV GH VOHFKWH KXL]HQPDUNW HQ KHW ULVLFRSUR¿HO YDQ KHW SURMHFW
Ymere is een (stads-)ontwikkelingsbedrijf dat voornamelijk actief is in de metropoolregio (Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Alkmaar en Leiden). Ymere wordt, net als Verwelius, genoemd in het kader van onteigeningen nabij
=ZDDQVKRHN WHQ EHKRHYH YDQ UHFUHDWLHYH GRHOHLQGHQ LQ GH :HVWÀDQN
Zeeman Vastgoed B.V. is onderdeel van het concern van Zeeman uit Hoorn. Zeeman is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het project Distriport. Het
Zeeman-concern bevat naast de bouw- en ontwikkelingspoot ook een architectenbureau en een makelaarskantoor. Het vanuit Zeeman Vastgoed opgezette vastgoedfonds
Nieuwe Steen Investments N.V. (gevestigd te Hoofddorp) belegt met name in vastgoed en is beursgenoteerd.
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Voorwoord
De Commissie Operatie Schoon Schip onderzocht de bestuurscultuur binnen
de provincie Noord-Holland en de vraag of er sprake is geweest van onregelmatigheden (onderzoeksperiode: 2003-2011). Van zaken die bij het college
van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bekend hadden moeten zijn,
maar die toch onder de oppervlakte zijn gebleven. De kernconclusies zijn
dat:
 HU YDQ HHQ YHU]LHNWH EHVWXXUVFXOWXXU JHHQ VSUDNH ZDV
 GH EHVWXXUVVWLMO YDQ YRRUPDOLJ JHGHSXWHHUGH +RRLMPDLMHUV ZDV GLH YDQ
HHQ µ¿NVHU¶ GLH JHEUXLN PDDNWH YDQ HHQ XLWJHEUHLG UHODWLHQHWZHUN +LM
toonde zich onaantastbaar en was intimiderend. Dit alles heeft geleid tot
GLYHUVH RQUHJHOPDWLJKHGHQ
 GH &RPPLVVLH GDDUQDDVW RRN DQGHUH bad practices, maar ook best practices heeft geconstateerd.
De zoektocht kreeg richting door 122 meldingen, afkomstig van burgers,
bedrijven, organisaties, actiegroepen en ambtenaren. Meldingen over vermoedens van onregelmatigheden, mogelijke misstanden, suggesties over
integriteitsschendingen en klachten van allerlei aard. Een groot deel van die
meldingen was afkomstig uit het ambtelijk apparaat van de provincie NoordHolland. Veelal van ambtenaren die het vermoeden uitten dat bepaalde zaken
eens tegen het licht moesten worden gehouden of gewoonweg dat deze niet
door de beugel konden. Dit alles leidde de Commissie naar gevoelige thema’s en dossiers die voor onderzoek in aanmerking kwamen.
Het onderzoek leert dat nagenoeg alle bestuurders geen directe betrokkenheid hebben bij onregelmatigheden. Dat klinkt geruststellend, maar behoeft
wel nuancering. Omdat deze bestuurders – met name in de periode 20072009 - naar de mening van de Commissie gedrag van collega’s, met name
dat van de heer Hooijmaijers, hadden moeten waarnemen dat niet voldeed
aan de normen van behoorlijk bestuur. Bestuurlijk deviant gedrag, waarbij
het bijvoorbeeld heeft ontbroken aan de eisen die worden gesteld aan integer
handelen, transparantie en professionaliteit. Of waarbij de mogelijkheden tot
HQ GH EHKRHIWH DDQ GHPRFUDWLVFKH FRQWUROH HQ KHW DÀHJJHQ YDQ YHUDQWZRRUding werden gefrustreerd.
Door bestuurlijk deviant gedrag niet, althans in onvoldoende mate, te bespreken en te corrigeren heeft dat gedrag geleid tot onregelmatigheden.
Voorbeelden daarvan zijn reeds, met name de afgelopen weken, in de pers
besproken. Vooral naar aanleiding van de recentelijk openbaar geworden
tenlastelegging in het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig gedeputeerde
Ton Hooijmaijers (e.a.). De Commissie beschrijft diverse voorbeelden van
onregelmatigheden en spreekt daarbij vaak over de schijn van belangenver12

strengeling. Of er in een aantal van die gevallen daadwerkelijk van belangenverstrengeling sprake is, betreft een vraagstuk dat onder de rechter is.
Het is niet aan de Commissie daarover te oordelen – wij doen niet aan trial
by media – temeer niet daar de heer Hooijmaijers geen gebruik heeft willen
maken van de uitnodiging om tegenover de Commissie zijn verhaal te vertellen. Dat is een beperking in dit onderzoek. Daar tegenover staat echter dat
de Commissie wél met 103 andere personen heeft gesproken en vele meters
aan archiefstukken heeft doorgenomen. Al met al een solide basis voor dit
rapport. Een rapport dat niet gaat over de vraag of de heer Hooijmaijers in
strafrechtelijke zin over de schreef is gegaan. In dit rapport gaat het om een
beoordeling van bestuurlijk handelen. Niet meer, maar ook niet minder.
Een beoordeling van bestuurlijk handelen kan goed plaatsvinden door een
feitenonderzoek te doen aan de hand van de projectdossiers. Deze zijn zonder enige restrictie door de provincie Noord-Holland aan ons ter beschikking
gesteld. Behoorlijk bestuur, dat mede de eisen van legaliteit en legitimiteit
omvat, betekent dat handelen en beslissingen worden gedocumenteerd. Dat
GH]H KHUOHLGEDDU WRHWVEDDU HQ YHUL¿HHUEDDU ]LMQ 'DW GH HUDDQ WHQ JURQGVODJ
liggende argumenten in die dossiers worden aangetroffen. De dossiers van
de heer Hooijmaijers riepen vaak meer vragen dan antwoorden op omdat zij
niet aan deze eisen voldeden. Een gebrek dat niet door een interview met de
heer Hooijmaijers had kunnen worden weggenomen: bestuurlijke dossiers
dienen namelijk op orde te zijn en horen eenvoudigweg niet te leiden tot dergelijke vragen. Zij riepen vragen op die overigens in het verleden ook regelmatig vanuit het ambtelijk apparaat zijn gesteld en die later aanleiding gaven
tot het doen van diverse meldingen. De alertheid op signalen van bestuurlijk
deviant gedrag die bij gedeputeerden soms heeft ontbroken, was bij ambtenaren wel aanwezig. Zij hebben soms erger voorkomen. In het rapport treft u
daarvan diverse voorbeelden aan.
De Commissie is kritisch op het handelen van voormalig gedeputeerde
Moens die als portefeuillehouder ‘duurzame energie’ zakelijke contacten
onderhield met Econcern en daaraan verbonden partijen (o.a. DarwinD). Na
zijn periode als gedeputeerde ging de heer Moens consultancy-werkzaamheden voor Econcern verrichten. De casus Econcern/DarwinD, waarin voor
GH SURYLQFLH 1RRUG+ROODQG JURWH ¿QDQFLsOH EHODQJHQ RS KHW VSHO VWRQGHQ
komt in dit rapport op diverse plaatsen terug. Zo ook de naam van voormalig
gedeputeerde Meijdam, die vele petten tegelijk op had en deze gemakkelijk
van plek liet verwisselen.
De vele door de Commissie afgenomen interviews, met name die met bestuurders, schetsen voorts een beeld van voormalig commissaris van de
Koningin Borghouts. Een beeld van een technisch voorzitter die onmachtig
was om de heer Hooijmaijers het vereiste tegenwicht te bieden. Voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers bleek machtiger en voelde zich machtiger. Dat
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laatste mede omdat Borghouts een vriendschappelijk contact binnen de vastgoedsector onderhield (waarbij overigens niet van belangenverstrengeling is
gebleken). En Hooijmaijers zich op dat punt daarom niet door Borghouts liet
aanspreken. Bovendien wist voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zich, ook
als er iets bijzonders speelde, gesteund door zijn fractie.
De Commissie heeft naast bad practices ook enkele best practices waargenomen en verwijst daar nadrukkelijk naar. Ze nuanceren niet alleen het negatieve beeld van het bestuurlijk handelen binnen de provincie Noord-Holland,
maar bieden ook perspectief in de integriteitsdiscussie die naar aanleiding
van diverse voorbeelden in het openbaar bestuur elders in het land actueel is
en inmiddels veel breder wordt getrokken.
De Commissie kan overigens geen garantie afgeven dat alles boven tafel is
gekomen. Zo laten de tenlastelegging, de regiezitting en recente publicaties
in de zaak-Hooijmaijers e.a. zien dat er ook andere projecten en personen
bij onregelmatigheden kunnen zijn betrokken dan die in dit rapport aan de
orde komen. Dat heeft soms te maken met de hardheid (of concrete aanwijzingen van onregelmatigheden) van de casuïstiek die de Commissie heeft
bestudeerd. Maar de beste verklaring is dat het bloot legt dat de Commissie
niet over de bevoegdheden van de Rijksrecherche en die van het Openbaar
Ministerie beschikt. De Commissie is daar echter niet over verontrust: het
doet naar haar mening geen afbreuk aan de bevindingen en conclusies in dit
rapport. Het patroon van handelen (bijvoorbeeld: het ten gunste van relaties
van Hooijmaijers beïnvloeden van besluitvormingsprocessen of het hen in
een betere positie brengen door aanwending van diens gezag en invloed) dat
in de tenlastelegging wordt beschreven is voor de Commissie herkenbaar en
komt overeen met andere wel in dit rapport beschreven casuïstiek. De Commissie heeft daarom niet de noodzaak ervaren de voor haar nieuwe kwesties
in de tenlastelegging op het laatste moment nog zelf diepgaand te onderzoeken of om het rapport uit te stellen. Deze kwesties zijn immers onder de
rechter.
De Commissie bedankt tot slot de secretaris, Ken Vervaart, en de rest van het
onderzoeksteam die een wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van dit
rapport hebben geleverd.
Commissie Operatie Schoon Schip,
31 oktober 2012

14

15

16

1 Operatie Schoon Schip
1.1 Berichtgeving en beeldvorming: de nuance
Indien we de media moeten geloven, was er het afgelopen decennium heel
wat mis binnen de provincie Noord-Holland: corruptie, fraude, belangenverstrengeling en andere integriteitsinbreuken. Logischerwijze gaf de berichtgeving aanleiding tot debat binnen Provinciale Staten. Dat waren dikwijls heftige debatten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het bekend worden van het
bestaan van een zogeheten side letter in de kwestie Distriport. Een kwestie
die mede de aanleiding was voor het benoemen van een onderzoekscommissie onder de naam Operatie Schoon Schip (hierna: de Commissie).
Na haar instelling kreeg de Commissie 122 meldingen binnen die betrekking hadden op (vermeende) onregelmatigheden. Rijp en groen door elkaar.
Concreet en abstract. Suggestief en feitelijk. Veelal – maar zeker niet altijd –
bruikbaar, onderzoekswaardig en bovenal leerzaam.
De belangrijkste conclusie van de Commissie is dat haar onderzoek de berichtgeving en beeldvorming over de provincie Noord-Holland als geheel
en de diverse colleges van Gedeputeerde Staten NIET bevestigt. Er is geen
reden te veronderstellen dat het binnen de provincie Noord-Holland structureel en in den brede een ‘boevenbende’ was of is. Meegaan in de teneur
van die berichtgeving en beeldvorming doet de nuances verloren gaan. De
belangrijkste nuance is dat nagenoeg alle gedeputeerden vrij zijn van directe
betrokkenheid bij onregelmatigheden. Maar ook in deze de nuance: het ontbreken van directe betrokkenheid is positief, maar de Commissie stelt ook
vast dat meer tegenspraak, doortastendheid en corrigerend vermogen aan hun
kant de onregelmatigheden die wel hebben plaatsgevonden, hadden kunnen
voorkomen of mitigeren. Met name geldt dit ten aanzien van een deel van de
tweede in het onderzoek betrokken collegeperiode (2007-2009).
Er hebben zich diverse onregelmatigheden voorgedaan – deze zijn niet beperkt tot, maar concentreren zich wel op één bestuurder – die als onwenselijk
dienen te worden beschouwd. Namelijk omdat daarbij onder meer normen
van goed bestuur zijn overschreden. En waaruit lessen voor de toekomst
kunnen en moeten worden getrokken. Met dit rapport wordt beoogd daaraan
een bijdrage te leveren.
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1.2 Strafrechtelijk onderzoek noodzaakt tot terughoudendheid
Commissie
Strafrechtelijk onderzoek contextbepalend
Enkele uitzonderingen daargelaten, hebben de meeste van vorenbedoelde
meldingen en onregelmatigheden – hetgeen gegeven de (recente) berichtgeving en beeldvorming niet verwonderlijk is – betrekking op het handelen van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Een ondernemend bestuurder, die het
initiatief nam tot vele projecten. Hij wilde deze op zijn manier tot een goed
einde brengen. Een manier die de aandacht trok van het Openbaar Ministerie, maar die niet illustratief is voor het handelen van het openbaar bestuur in
de provincie Noord-Holland gedurende de onderzoeksperiode van de Commissie (13 mei 2003 – 18 april 2011). Anders gezegd: handelen dat meer
]HJW RYHU GH VSHFL¿HNH EHVWXXUVVWLMO YDQ ppQ SHUVRRQ GDQ RYHU GH EHVWXXUVcultuur binnen de provincie Noord-Holland.
Dit rapport is de weerslag van het Commissie-onderzoek. Een onderzoek dat
geen strafrechtelijk onderzoek is en daardoor beperkingen kent. Bijvoorbeeld
als het gaat om het raadplegen van gesloten bronnen (bijvoorbeeld dossiers
Openbaar Ministerie, Rijksrecherche en FIOD) en het toepassen van dwangmiddelen ter verkrijging van bewijsmiddelen. Dergelijke dwangmiddelen
konden en zijn wel door de Rijksrecherche ingezet. Deze dienst heeft onder
leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek tegen
voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers ingesteld. In dit verband is van
belang dat op 18 oktober 2012 een zogeheten regiezitting in de rechtbank
Haarlem heeft plaatsgevonden. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers wordt
ervan verdacht zich – in vereniging met anderen – tijdens zijn periode als gedeputeerde schuldig te hebben gemaakt aan de volgende delicten: omkoping,
valsheid in geschrifte en witwassen.
Sobere en zakelijke rapportage Commissie
Wat de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek ook moge zijn, de Commissie kan, zal, wil en mag de belangen waar het Openbaar Ministerie op dit
moment voor staat en opkomt niet doorkruisen. Evenmin wil de Commissie
de belangen van de verdachte(n) schaden. Om die reden zal terughoudend
worden gerapporteerd over de inhoud van de casuïstiek waarbij Hooijmaijers
en anderen zijn betrokken. Geen uitgebreide bespreking daarvan, gelardeerd
met details. Wel een sobere en zakelijke bespreking op hoofdlijnen van de
thematiek of het bestuurlijk handelen dat in die casuïstiek wordt waargenomen. Bijvoorbeeld als het gaat om de omgang van het bestuur met en de
afstand daarvan tot de private sector of om onderwerpen als deelnemingen,
JDUDQWVWHOOLQJHQ HQ ¿QDQFLHULQJHQ
De Commissie stelt de bestuurlijke invalshoek in deze rapportage voorop en
niet de juridische onderbouwing van (vermeende) onregelmatigheden met
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het oog op een eventuele sanctionering. Het gaat de Commissie dus niet om
een strafrechtelijke bewijsvoering tegen overtreders. Dat is immers de taak
van het Openbaar Ministerie.
Geen interview met Hooijmaijers
Die sobere en zakelijke bespreking wordt door de Commissie ook verkozen omdat toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers – helaas – niet door de
Commissie is gehoord. Er stond weliswaar een interviewafspraak met hem
gepland op 31 augustus 2012, maar hij heeft deze kort tevoren afgezegd.
Daarbij heeft hij twee hoofdredenen opgegeven die de Commissie zorgvuldigheidshalve volledig citeert23:
 ‘Ik krijg sterk de indruk dat barbertje moet hangen op welke wijze dan ook
nu ik geen enkele mogelijkheid krijg mij voor te bereiden op een gesprek
met u omdat ik de aan mij te stellen vragen niet te horen krijg en geen inzicht krijg in de door mij en de ambtelijke staf voorbereidde dossiers die
tijdens mijn aantreden zijn opgebouwd of zelfs maar mijn agenda te zien
terwijl uw commissie daar maanden mee bezig is geweest. Niemand kan
toch verwachten dat ik na al die tijd iedere zaak nog steeds in detail in het
geheugen heb.’
 ‘Bovendien heb ik van mijn advocaat begrepen dat sommige van deze onderwerpen ook spelen in het justitiële onderzoek en dat zelfs sommige beWURNNHQ DPEWHQDUHQ YHUNODULQJHQ KHEEHQ PRHWHQ DÀHJJHQ +HW JDDW KLHUELM
om dezelfde personen die betrokken zijn geweest bij de samenstelling van
uw dossiers.’
De Commissie heeft vooraf schriftelijk zo goed mogelijk aangegeven over
welke onderwerpen zij met voormalig gedeputeerde Hooijmaijers van gedachten zou willen wisselen.24 In de kern betrof dat zijn ervaring en beleving
aangaande de verschillende aspecten van de bestuurscultuur gedurende de
periode dat hij gedeputeerde was. Die aspecten zijn nadrukkelijk in een brief
aan hem genoemd. Het vooraf opstellen van een exacte vragenlijst en limitatieve opsomming van aspecten is noch mogelijk, noch noodzakelijk. Het
ontbreken daarvan heeft in geen enkel gesprek van de Commissie enige belemmering veroorzaakt. Bovendien heeft de Commissie vooraf aangegeven
dat Hooijmaijers concrete documenten voorgelegd zou krijgen, indien daarover vragen zouden worden gesteld.

23
24

E-mail van de heer Hooijmaijers aan de Commissie, 29 augustus 2012 08 29 uur
Brief van de Commissie aan de heer Hooijmaijers, 24 augustus 2012
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1.3 Instelling, samenstelling, opdracht en vraagstelling
Commissie
Instelling en samenstelling Commissie
Naar aanleiding van het bekend worden van het bestaan van de side letter in
de kwestie Distriport, stelde de commissaris van de Koningin in de vergadering (11 juli 2011) van Provinciale Staten:
‘Toen ik zelf beter tot mij door liet dringen op basis van een aantal feiten,
wat er nou allemaal precies gebeurd was, toen heb ik in deze casus de
conclusie getrokken dat er soms sprake geweest is van besluitvorming met
WH UDIHOLJH UDQGHQ 'LH MH QLHW DOV HFKW ]RUJYXOGLJ NXQW NZDOL¿FHUHQ RP
maar eens even een understatement te gebruiken, en dat er ook sprake is
geweest van gedeputeerden in die periode, die te los aan de teugel liepen.
En dat dat een bestuursstijl en een bestuurscultuur is, die eigenlijk niet
toelaatbaar is.’25
Het college van Gedeputeerde Staten gaf vervolgens op 1 november 2011
een onafhankelijke Onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip de opdracht tot nader onderzoek.26 De Commissie, die op 25 november 2011 van
start ging, bestond uit de volgende personen:
 prof. dr. J.H.J. van den Heuvel (voorzitter, emeritus hoogleraar BestuursNXQGH 9ULMH 8QLYHUVLWHLW $PVWHUGDP 
 prof. dr. mr. M. Pheijffer RA (lid, hoogleraar Accountancy Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit LeiGHQ 
 prof. dr. J. de Vries (lid, hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Leiden en
decaan Campus Den Haag).
De Commissie is bij de uitvoering van haar werkzaamheden ondersteund
door een team van onderzoekers, bestaande uit medewerkers van de provincie Noord-Holland en enkele externe onderzoekers.27 Bij het inschakelen van
externe onderzoekers heeft de Commissie gekozen voor medewerkers van
overheidsinstellingen. Binnen deze organisaties zijn voldoende kennis en
expertise aanwezig om haar werkzaamheden te ondersteunen. Het team bestond uit de volgende personen:

25
26

27

Notulen vergadering Provinciale Staten, 11 juli 2011
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 november 2011 nr 2011-59910, tot instelling van de
onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip, Provinciaal Blad, 17 november 2011
Met motie 9-4 / 26-09-2011 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het college van Gedeputeerde Staten
verzocht de medewerkers van de Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (integriteitsonderzoeken) de Commissie te
laten ondersteunen en de Commissie de mogelijkheid te bieden externe onderzoekers in te schakelen
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 dhr. K. Vervaart (secretaris, beleidsadviseur Wet Bibob provincie Noord+ROODQG 
 PZ GUV -+ $QWRQLXV'RQN RQGHU]RHNHU DXGLWRU $OJHPHQH 5HNHQNDPHU 
 mw. M. Franken van Bloemendaal MSc. (onderzoeker, criminaliteitsanalist
3URYLQFLDDO 0LOLHXWHDP SURYLQFLH 1RRUG+ROODQG 
 dhr. mr. L. de Haan AA (onderzoeker, medewerker Bureau Financieel Toe]LFKW 
 dhr. ir. W.A.S. Kepinski (onderzoeker, senior projectleider provincie Noord+ROODQG 
 dhr. D.G.A. Olyerhoek MSc. (onderzoeker, beleidsmedewerker Wet Bibob
SURYLQFLH 1RRUG+ROODQG 
 mw. B.L. Postma (onderzoeker, administratief onderzoeker Wet Bibob proYLQFLH 1RRUG+ROODQG 
 GKU GUV '8& 7MLDP RQGHU]RHNHU DXGLWRU 5DQGVWHGHOLMNH 5HNHQNDPHU 
 dhr. J.J. Rinzema MSc. (onderzoeker, beleidsmedewerker Wet Bibob provincie Noord-Holland)
 GKU PU GUV - YDQ :LHULQJHQ RQGHU]RHNHU DXGLWRU $OJHPHQH 5HNHQNDPHU 
 mw. mr. G. Yilmaz (onderzoeker, beleidsmedewerker Wet Bibob provincie
1RRUG+ROODQG 
 PZ 36$ (GHOLQJ VHFUHWDULHHO RQGHUVWHXQHU YLD XLW]HQGEXUHDX 
 mw. S. van der Broek (secretarieel ondersteuner, administratief onderzoeker
Wet Bibob provincie Noord-Holland).
De Commissie hecht eraan op te merken dat alle werkzaamheden door genoemden
in opdracht van de Commissie zijn uitgevoerd, zonder last of ruggespraak met of
enige vorm van aansturing vanuit de provincie Noord-Holland of van anderen.
De commissie heeft gedurende haar onderzoek een aantal voortgangsgesprekken gevoerd met de commissaris van de Koningin en de algemeen directeur.
In de voortgangsgesprekken kwamen uitsluitend processuele onderwerpen aan
de orde. Over inhoudelijke zaken is niet gesproken. De commissaris van de
Koningin noch een andere bestuurder of ambtenaar van de provincie NoordHolland heeft voortijdig inzage in het (concept van dit) rapport gekregen.
Opdracht en vraagstelling
Uit de aankondiging van het onderzoek in het kader van de voorgenomen
Operatie Schoon Schip tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 11
juli 2011 en het debat in Provinciale Staten op 26 september 2011 over de
invulling ervan, werd duidelijk dat het onderzoek zich primair moest richten
op de bestuurscultuur van de provincie. Concreet betekende dit, dat bij de
te onderzoeken onderwerpen één of meer provinciebestuurders betrokken
moesten zijn geweest. Het college van Gedeputeerde Staten formuleerde
vervolgens de volgende onderzoeksopdracht:28
28

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 november 2011 nr 2011-59910, tot instelling van de
onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip, Provinciaal Blad, 17 november 2011
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‘Onderzoek of er bij onderwerpen en activiteiten waar bestuurders bij
betrokken zijn (geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden, nu onterecht zaken onbekend of onvoldoende bekend zijn aan GS en PS, die
wel bekend hadden moeten zijn.’
Bij de centrale onderzoeksopdracht gaf het college van Gedeputeerde Staten
de Commissie vijf deelvragen mee, te weten:
1. Bij welke onderwerpen en activiteiten zijn bestuurders betrokken (geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden?
2. In welke gevallen en op welke wijze zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, al dan niet vertrouwelijk, geïnformeerd over relevante
onderwerpen en activiteiten (die bijvoorbeeld verplichtingen voor de provincie Noord-Holland met zich meebrengen of hebben gebracht en/of uit
een oogpunt van collegiale of politieke controle hadden moeten worden
gemeld)?
3. Wanneer, waarom en ten aanzien van welke zaken is deze informatieverstrekking achterwege gebleven?
4. Wanneer is een gedeputeerde (al dan niet wettelijk) verplicht het college te
informeren of mee te nemen in de besluitvorming?
5. Op welke wijze kan het bestuur (of bestuurders) en de organisatie in de
toekomst zorg dragen voor het correct informeren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten?

1.4 Operationalisering onderzoeksopdracht en begrippen
Operationalisering onderzoeksopdracht
De Commissie heeft zich in eerste instantie op feitenonderzoek op basis van
ontvangen meldingen gericht en wel vanuit de volgende begrenzing:
a. onderwerpen en activiteiten waarbij bestuurders van de provincie betrokken waren,
b. tijdens de laatste twee collegeperioden, dat wil zeggen van 13 mei 2003
tot 18 april 2011,
c. zaken die op dat moment niet of onvoldoende bekend waren, die uit een
oogpunt van integriteit en democratische controle wel bekend hadden
moeten zijn.
Door de Commissie is een tweetal begrippen centraal gezet: bestuurscultuur
en onregelmatigheden. Deze begrippen worden als volgt geoperationaliseerd.
Bestuurscultuur
Met bestuurders doelen wij op personen die leiding geven aan en de verantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten waarmee politiek vastgesteld
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beleid wordt voorbereid en uitgevoerd. In dit onderzoek gaan wij in op de
rol van de volgende bestuurders: de gedeputeerden en de commissaris van de
Koningin (gezamenlijk het college van Gedeputeerde Staten) van de provincie Noord-Holland.
Bestuurscultuur betreft de opvattingen over waarden en normen binnen de
organisatie die richtinggevend zijn voor het handelen van bestuurders: in
besluit- en beleidsvormingsprocessen en bij de informatievoorziening aan de
controlerende organen. Het gaat daarbij ook om de vorm, stijl en inhoud van
handelen.
Een belangrijk onderdeel van de bestuurscultuur wordt gevormd door de
omgangsvormen. Op individueel niveau bezien zeggen deze iets over de bestuursstijl van een bestuurder. Het betreft omgangsvormen van bestuurders:
 RQGHUOLQJ FROOHJLDDO RI KLsUDUFKLVFK EHVWXXU" 
 PHW OHGHQ YDQ 3URYLQFLDOH 6WDWHQ GXDOLVWLVFK RI PRQLVWLVFK" 
 met het ambtelijk apparaat van de provincie (ondergeschikt of
SURIHVVLRQHHO" 
 met medebesturen in de provincie zoals gemeenten (top down of
bottom up" 
 met relaties met andere niet-publiekrechtelijke actoren in de omgeving
van de provincie, zoals organisaties van het maatschappelijk middenveld
en private organisaties. Hierbij gaat het om publiek-private samenwerNLQJVUHODWLHV ELMYRRUEHHOG LQ GH YRUP YDQ ¿QDQFLHULQJHQ GHHOQHPLQJHQ
en publiek-private samenwerkingsconstructies (PPS).
In de hoofdstukken 2 en 5 zal nader op het onderwerp bestuurscultuur worden ingegaan.
Onregelmatigheden
De Commissie verstaat – conform haar plan van aanpak van 12 januari 2012
– onder onregelmatigheden onder meer strafrechtelijke normschendingen, zoals oplichting, corruptie, valsheid in geschrifte en fraude. In bijlage A bij het
plan van aanpak worden verder zaken genoemd als: diefstal en verduistering,
dubieuze giften en beloften, onverenigbare (neven)functies en (neven)activiteiten, misbruik en manipulatie van informatie, verspilling en wanprestatie,
intimidatie en angstcultuur en misbruik van bevoegdheden en mandatering.
Daarnaast verstaat de Commissie onder onregelmatigheden ook laakbaar en
onrechtmatig gedrag dat als zodanig niet strafwaardig is, maar dat wel onwenselijk of onaanvaardbaar wordt geacht.29 Daaronder rekent de Commissie
ook zaken als belangenverstrengeling en nepotisme. Al deze gedragingen
doen afbreuk aan de rechtmatigheid, legitimiteit, transparantie en integriteit
van het openbaar bestuur, in dit geval het provinciebestuur.
29

Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 244, nr 9, p 8-9
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1.5 Onderzoeksaanpak: van meldingen naar thema’s
De Commissie heeft kort na aanvang van haar werkzaamheden een oproep
geplaatst tot het doen van meldingen over mogelijke integriteitsschendingen
en andere onregelmatigheden. Er zijn 122 meldingen ontvangen. Anoniem
en op naam. Vanuit het ambtelijk apparaat en van burgers, bedrijven, belangengroepen, politici, bestuurders en door enkele anderen.
Niet alle meldingen bleken naar hun aard onderzoekswaardig te zijn. Daarom
heeft een selectie plaatsgevonden, waarbij met name is gelet op de aspecten:
valideerbaarheid, complexiteit, omvang en voor wat betreft de onderhavige
rapportage ook op de variëteit aan onderwerpen.
Overigens is een groot aantal meldingen afkomstig uit de ambtelijke organisatie. Zij lagen als het ware op ‘de commissie te wachten’. De aanleiding
daartoe was de inval van de Rijksrecherche op 31 maart 2010, bijgestaan
door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, in de woning van oud-gedeputeerde Hooijmaijers. In afwachting van het verdere onderzoek wilde de directie van de provincie Noord-Holland toentertijd weten of provincieambtenaren (onbedoeld of ongewild) bij enige vorm van (ambtelijke) corruptie of
omkoping bij projecten van de heer Hooijmaijers betrokken waren. Vandaar
dat ambtenaren van de provincie werden uitgenodigd de eventueel bij hen
aanwezige informatie over onoorbare praktijken van de heer Hooijmaijers of
anderen te melden. Deze meldingen zijn aan de Commissie ter beschikking
gesteld.
Er zijn diverse redenen waarom de Commissie meldingen na een eerste beoordeling en selectie niet nader in onderzoek heeft genomen. Het gaat met
name om de volgende redenen:
 de melding is onduidelijk, niet concreet genoeg of geeft anderszins geen
RI RQYROGRHQGH DDQNQRSLQJVSXQWHQ WRW QDGHU RQGHU]RHN
 de melding is te zeer gebaseerd op gevoelens, percepties, speculaties of
mogelijke rancune en kan door de melder of aan de hand van nader onder]RHN GRRU GH &RPPLVVLH QLHW DIGRHQGH PHW IHLWHQ ZRUGHQ JHVWDDIG
 de melding heeft geen betrekking op het handelen van een bestuurder,
maar betreft het handelen van een ambtenaar van de provincie of bijvoorbeeld het handelen van een overheidsdienst, bestuurder of ambtenaar die
niet tot de provincie Noord-Holland behoort. Mitsdien valt de melding
niet binnen de taakopdracht van de Commissie en is deze terzijde gelegd.
Een enkele maal is de melder gewezen op de mogelijkheid diens melding
voor te leggen aan andere instanties zoals gemeenten, de ombudsman of
0HOG 0LVGDDG $QRQLHP
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 de melding heeft betrekking op het behartigen van een individueel belang
of dat van een belangengroepering. Het oordeel over een eventuele schending van dergelijke belangen heeft al snel het karakter van het geven van
een oordeel over een beleidsbeslissing (van bestuurders of ambtenaren).
Een dergelijk oordeel past eveneens niet binnen de taakopdracht van de
Commissie en bovendien staan er juridische procedures open, teneinde
van daartoe wel bevoegde instanties een oordeel te krijgen. In een aantal
gevallen zijn of worden dergelijke procedures reeds door betrokkenen geYROJG
 de melding valt naar haar aard niet onder de door de Commissie gehanWHHUGH GH¿QLWLH YDQ RQUHJHOPDWLJKHLG HQ GDDUPHH RRN QLHW RQGHU KDDU
WDDNRSGUDFKW
 de melding heeft betrekking op een feitencomplex dat door anderen al
nadrukkelijk en uitvoerig is onderzocht en waarbij de melding of de verschenen onderzoeksrapporten niet noodzaakt of noodzaken tot een nieuw
diepgaand onderzoek, bijvoorbeeld: Landsbanki (onderzoek Provinciale
Onderzoekscommissie), declaratie- en bonnetjesaffaire, Wieringerrandmeer (onderzoek Randstedelijke Rekenkamer en onderzoek Independent
Risk Solutions, hierna IRS) en Bloemendalerpolder (IRS).
Van de in totaal 122 meldingen vallen er – na de selectie aan de hand van
de genoemde criteria: valideerbaarheid, complexiteit en omvang – 76 binnen de onderzoeksopdracht van de Commissie. Deze meldingen zijn in haar
onderzoek betrokken, enkele in samenhang met elkaar of in een overkoepeld
thema, andere afzonderlijk. Een deel van de 76 meldingen (25) is afkomstig
uit het ambtelijk apparaat.
Het relatief grote aantal meldingen vanuit het ambtelijk apparaat vormt naar
de mening van de Commissie een belangrijke indicatie voor het feit dat medewerkers van de provincie Noord-Holland ook zelf graag ‘schoon schip’
willen maken, hetgeen ook de houding is die de Commissie tijdens het onderzoek heeft ervaren.
Voorts merkt de Commissie op dat relatief weinig meldingen betrekking hebben op de eerste collegeperiode waarop de onderzoeksopdracht betrekking
heeft. De Commissie heeft op basis van haar onderzoek ook geen bijzondere
aanleiding aangetroffen om zwaar in te zetten op diepgaand onderzoek naar
deze collegeperiode. De focus van dit rapport is dan ook vooral gericht op de
tweede binnen de onderzoeksopdracht vallende collegeperiode (2007-2011).
De meldingen zijn als volgt over de collegeperioden te verdelen (sommige
meldingen hebben op meerdere periodes betrekking, maar zijn slechts eenmaal ingedeeld en wel in de meest passende periode):
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Periode

Aantal

Voor aanvang onderzoeksperiode

13

College 2003-2007

27

College 2007-2011

63

Na aanvang onderzoeksperiode

3

1LHW DDQ VSHFL¿HNH SHULRGH WH NRSSHOHQ

16

Voorts wordt opgemerkt dat er 72 meldingen direct betrekking hebben op
(voormalige) leden van het college van Gedeputeerde Staten. In totaal 60
daarvan hebben betrekking op voormalig gedeputeerde Hooijmaijers.
Omdat de Provinciewet een te algemeen beoordelingskader schetst, heeft
de Commissie de bestuurscultuur beoordeeld aan de hand van de eerder
vermelde criteria van good governance en de gedragscode van de provincie
Noord-Holland. Voor wat betreft voormalig gedeputeerde Hooijmaijers geldt
bovendien, dat de Commissie ingaat op zijn daarvan op diverse momenten
afwijkende bestuursstijl. De onderverdeling van de ontvangen meldingen
vormt een illustratie van het feit dat voor wat betreft het beoordelen van
onregelmatigheden, dit beter kan in het perspectief van de bestuursstijl van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers dan vanuit het perspectief van de bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland.
Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie, documentenonderzoek en
interviews met personen die inzicht konden geven in de bestuurscultuur en
de meldingen over (vermeende) onregelmatigheden.
In het totaal is er met 103 personen gesproken. Om een zo volledig en objectief mogelijk beeld te vormen van de bestuurscultuur, heeft de Commissie gesprekken gevoerd met de oud-bestuurders (totaal 16 personen) van de
provincie Noord-Holland uit de periode 2003 – 2011 (behalve de heer Hooijmaijers, zie paragraaf 1.2), alsmede met de toenmalige provinciesecretaris.
De bestuurders werken niet volledig gescheiden van het ambtelijk apparaat
en de politieke context. Om die reden is ook gesproken met de directie van
de provincie Noord-Holland (totaal 5 personen). En met de fractievoorzitters
van een coalitie- en een oppositiepartij uit de periode 2003 – 2007 en een coalitie- en een oppositiepartij uit de periode 2007 – 2011 (totaal 4 personen).
Ter completering van het beeld uit de interviews met bestuurders, zijn voorts
de verslagen van Statenvergaderingen en (geheime) notulen van het college
van Gedeputeerde Staten doorgenomen.
Daarnaast hebben de commissieleden in 37 gesprekken met 49 provinciemedewerkers, melders en externen gesproken. De secretaris heeft in 7 gesprekken met 9 melders gesproken en het onderzoeksteam heeft met 20 (oud-)
medewerkers en externen gesproken. Sommige provinciemedewerkers zijn
door de onderzoekers meerdere malen gesproken.
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Het volgende overzicht geeft inzicht in het aantal en soort afgenomen interviews.30
personen gesprekken
Commissie

74

62

-

16
5
4
29
13
7

16
5
4
19
13
5

Secretaris

9

7

-

Melders

9

7

Onderzoeksteam

20

n.b.

-

19
1

n.b.
1

Oud-bestuurders en voormalig algemeen directeur
Directieleden
Statenleden
Melders
Medewerkers
Externe relaties

(Oud-)medewerkers
Externe relaties

TOTAAL

103

Het onderzoek van de Commissie is zoals gezegd bestuurlijk van aard en is
niet gericht op het strafrechtelijk of anderszins juridisch duiden van het onderzochte met als uiteindelijk doel te (kunnen) sanctioneren. Daarom heeft
de Commissie ervoor gekozen de onderzochte meldingen niet per stuk te
bespreken, maar daarover te rapporteren aan de hand van een aantal overkoepelende thema’s die in hoofdstuk 3 worden behandeld. Deze thema’s
kwamen naar boven door het onderzoek naar de meldingen en geven inzicht
in de bestuurscultuur. Dit zijn:
 JHKHLPKRXGLQJ
 PDQGDWHULQJ
 LQ HQ H[WHUQH FRQWUROH
 UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ
 ¿QDQFLHULQJHQ
 deelnemingen.

30

Voor een lijst met geïnterviewde personen wordt verwezen naar bijlage I
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Enkele meldingen over (vermeende) onregelmatigheden die naar de mening van de Commissie wel separaat dienen te worden besproken, komen in
hoofdstuk 4 aan de orde. Het betreft gebeurtenissen die nadrukkelijk in de
provinciale politiek of in de media zijn besproken of die waaraan de Commissie enige nadere duiding wil geven.31 'LW EHWUHIW RRN HHQ VSHFL¿HN ± QLHW
in hoofdstuk 3 besproken – thema, namelijk (de schijn van) belangenverstrengeling.

1.6 Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het onderwerp bestuurscultuur. Vervolgens
komt in hoofdstuk 3 een aantal door de Commissie geselecteerde overkoepelende thema’s aan de orde. Hoofdstuk 4 handelt over (vermeende) onregelmatigheden en het thema (de schijn van) belangenverstrengeling. Hoofdstuk
5 bevat een antwoord op de onderzoeksopdracht en de vraagstelling, alsmede
conclusies, aanbevelingen en een slotbeschouwing.

31

Zie in dit verband hetgeen de Commissie in haar plan van aanpak van 12 januari heeft opgemerkt (p 4) over de
toepassing van het ‘trechtermodel’ en de selectie van onderwerpen aan de hand van een kwetsbaarheidsanalyse,
meldingen en de debatten in Statenvergaderingen
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2 Bestuurscultuur provincie Noord-Holland
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderwerp bestuurscultuur. Eerst in
algemene zin (paragraaf 1). Vervolgens wordt de context van het provinciaal
bestuur in Noord-Holland kort weergegeven (paragraaf 2). In de daaropvolgende paragrafen (3 tot en met 6) komen de relevante collegeperioden aan de
orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten (paragraaf 7) met twee onderwerpen
GLH GH &RPPLVVLH VSHFL¿HN ZLO EHOLFKWHQ WH ZHWHQ LQYRHULQJ GXDOLVPH HQ
(de reorganisatie van) het ambtelijk apparaat.

2.1 Bestuurscultuur (algemeen)
Bestuurscultuur: macht en gezag
In het eerste hoofdstuk (paragraaf 1.4) is een beschrijving gegeven van wat
de Commissie onder bestuurscultuur verstaat: de bestuurscultuur betreft de
opvattingen, waarden en normen van bestuurders die vorm, stijl en inhoud
van het handelen bepalen. Een belangrijk onderdeel van de bestuurscultuur
wordt gevormd door de omgangsvormen. Dit zijn de omgangsvormen van
bestuurders onderling, maar ook van hen met leden van Provinciale Staten,
het ambtelijk apparaat en medebesturen in de provincie zoals gemeenten. Tot
slot gaat het om de omgangsvormen met niet-publiekrechtelijke actoren in de
omgeving van de provincie, zoals organisaties van het maatschappelijk middenveld en private organisaties. Het algemene kader voor het inhoud geven
aan provinciebestuur wordt in de Provinciewet beschreven.
Het inhoud geven aan omgangsvormen kan op basis van macht en gezag.
Macht en machtsmiddelen zijn nodig om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Macht alleen is echter een bot instrument en is in een democratische
rechtsstaat slechts beperkt bruikbaar en effectief. De ware bestuurder beschikt over daadwerkelijk, legitiem gezag. Indien dat ontbreekt ontstaat het
risico van machtsmisbruik. Teneinde dat te voorkomen zijn er wetten, regels
en procedures – samen te vatten als criteria voor good governance – ingesteld om het bestuurlijk gedrag te reguleren. De praktijk leert dat bestuurders
niet altijd aan die criteria (wensen te) voldoen. Dat zij deviant gedrag vertonen. Alvorens daar op door te gaan, eerst een nadere duiding van de criteria
van good governance.
Good governance
Eerder, in haar plan van aanpak32, heeft de Commissie aangegeven de resultaten van haar onderzoek te toetsen aan de eisen die in een democratische
rechtsstaat aan goed overheidsbestuur (good governance) worden gesteld.

32

Plan van Aanpak, 12 januari 2012
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De Commissie baseert zich daarbij onder meer op de behoorlijkheidscriteria
voor overheidshandelen van de Nationale ombudsman (2008)33 en de beginselen uit de Nederlandse Code voor goed openbaar bestuur van de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009).34
Teneinde een heldere toetsing van haar bevindingen te bevorderen, is het
aantal criteria dat voor good governance geldt, verdicht tot de voor haar onderzoeksdoel belangrijkste vier categorieën waaraan bestuursbesluiten in de
democratische rechtsstaat moeten voldoen:
a. legaliteit: de rechtmatigheid van het bestuurshandelen, dat wil zeggen dat
al het overheidshandelen moet steunen op en in overeenstemming moet
]LMQ PHW HHQ JURQG ZHWWHOLMNH UHJHO RI SURYLQFLDOH YHURUGHQLQJ ERYHQdien moet het beleid zijn voorbereid en uitgevoerd volgens voorgeschreven processen en moeten besluiten volgens geldende procedures en op
JURQG YDQ WRHJHNHQGH EHYRHJGKHGHQ ]LMQ JHQRPHQ
b. legitimiteit: transparantie van procedures en beslissingen, heldere toedeling van verantwoordelijkheden en een overtuigende onderbouwing van
EHVOLVVLQJHQ
c. algemene beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel,
motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, fair
playEHJLQVHO HQ KHW YHUWURXZHQVEHJLQVHO
d. integriteit: de onkreukbaarheid van het bestuurshandelen, in het bijzonder
getoetst aan de Gedragscode van de provincie Noord-Holland uit 2008.
De belangrijkste toetsingscriteria in de sub d. genoemde gedragscode van de
provincie Noord-Holland zijn:
 RQDIKDQNHOLMNH RRUGHHOVYRUPLQJ
 transparante scheiding van publiek en privaat: persoonlijk bezit (grond,
YDVWJRHG ¿QDQFLsOH EHODQJHQ  EHODQJ LQ RQGHUQHPLQJHQ HQ RUJDQLVDWLHV
ZDDUPHH GH SURYLQFLH ]DNHOLMNH EHWUHNNLQJHQ RQGHUKRXGW
 geen nepotisme, familie- of vriendschapsbetrekkingen met aanbieders van
GLHQVWHQ RI ]DNHQ DDQ GH SURYLQFLH
 openbaarheid van nevenfuncties, geen nevenfuncties die een risico vorPHQ YRRU HHQ LQWHJHUH LQYXOOLQJ YDQ GH SROLWLHNH IXQFWLH
 YHUPLMGHQ YDQ GH VFKLMQ YDQ EHYRRUGHOLQJ RI EHODQJHQYHUVWUHQJHOLQJ
 ]RUJYXOGLJ RPJDDQ PHW LQIRUPDWLH
 niet ten eigen bate gebruik maken van in de uitoefening van het ambt verNUHJHQ LQIRUPDWLH
 geen geschenken, diensten of faciliteiten aanvaarden die de onafhankelijkKHLG YDQ GH EHVWXXUGHUV NXQQHQ VFKDGHQ
 geen privéwerkzaamheden of het aannemen van kortingen op privégoedeUHQ YDQ UHODWLHV YDQ GH SURYLQFLH
33
34

Nationale ombudsman, Burgerschap verzilverd, verslag over 2007, Den Haag, 2008
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur, 19 juni 2009, Den Haag
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 melding in plenaire collegevergadering van uitnodigingen, excursies,
ZHUNEH]RHNHQ HYHQHPHQWHQ HQ UHL]HQ
 transparant declareren.
Checks & balances
Bestuurders kunnen schone handen willen hebben en houden, maar er zijn om
bestuurlijke resultaten te boeken soms redenen voor hen om in de praktijk toch
af te wijken van de strikte regels en procedures, van de criteria van good governance. Interessant daarbij is hoe bestuurders hun feitelijk gedrag tijdens of
na hun handelen legitimeren. Kijkt de bestuurder alleen naar het realiseren van
zijn of haar eigen opvattingen, normen en waarden zonder naar de gevolgen
te kijken (Gesinnungsethik) of worden ook de uiteindelijke resultaten van het
bestuurlijk handelen beoordeeld (Verantwortungsethik)? Een goed politicus of
bestuurder dient beide legitimeringen in zich te verenigen.
Als bestuurders gezag verliezen, komt macht onherroepelijk om de hoek kijken
en kan dit leiden tot machtsmisbruik. Dit leidt tot slecht bestuur. De opvattingen
over procedures zijn daarom van belang bij het bewaken van het gedrag van
bestuurders. Zij moeten aan de ene kant gecontroleerd (kunnen) worden door de
buitenwereld, maar zij hebben aan de andere kant ook een taak zichzelf kritisch
te volgen. Leiderschap en voorbeeldgedrag zijn dan ook belangrijk voor het
creëren van een robuuste en veerkrachtige organisatie. Bestuurders dienen tegenspraak te organiseren om een gesloten, dwingende, kritiekloze of slaafs volgende
groepscultuur te doorbreken. Een gesloten bestuurscultuur bijvoorbeeld, kan
leiden tot een bias (het mobiliseren van vooroordelen) waardoor sommige maatschappelijke kwesties wel op de politieke agenda komen, maar andere niet. Om
een gesloten bestuurscultuur te voorkomen, hebben bestuurders te maken met
checks & balances, dienen zij gecorrigeerd te worden door collega-bestuurders
(leden van het college van Gedeputeerde Staten), Statenleden, ambtenaren, rechters, burgers en media.
Bij ernstige vormen van afwijkend bestuurlijk gedrag ligt de nadruk op strafUHFKWHOLMN RQGHU]RHN 3HU GH¿QLWLH JDDW KHW GDQ RP GH KDQGHO HQ ZDQGHO YDQ
een individu. De recherche of het justitieel onderzoek richt zich dan op een
rotte appel. Het is echter minstens zo interessant om de vraag te stellen of er
meer rotte appels zijn geweest en hoe het met de mand gesteld is waarin de
appels liggen. De mand als metafoor van de organisatie maakt duidelijk dat die
ook uit elkaar kan vallen. Onderzoekers zullen een open oog moeten hebben
voor andere rotte appels en de staat van de mand (de organisatie) moeten analyseren. Is er sprake van een robuuste organisatie of van een zwakke organisatie?
Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat organisaties verstrengeld zijn
met allerlei andere organisaties in de omgeving daarvan. Deze relaties kunnen
een deel van het afwijkend gedrag van bestuurders verklaren. Door niet alleen
naar de bestuurders te kijken maar ook naar de organisatie kunnen er uiteindelijk lessen worden getrokken teneinde de organisatie robuust(er) te maken.
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Kortom: waarom werken de checks & balances in sommige perioden niet?
Waarom zijn Statenleden in een bepaalde periode minder alert? Waarom
wordt er niet naar een minderheid geluisterd? Hoe kan het dat mechanismen
om afwijkend bestuurlijk gedrag te corrigeren, die er in overvloed zijn, niet
werken of niet worden geïmplementeerd? De antwoorden op dit type vragen
kunnen voor de provincie Noord-Holland in het kader van dit onderzoek
slechts worden begrepen door een analyse en karakterisering35 te maken van
de volgende collegeperioden:36





SHULRGH YRRU  YHFKWHQ SDUDJUDDI  
SHULRGH  VDPHQZHUNHQ SDUDJUDDI  
SHULRGH  GRPLQHUHQ SDUDJUDDI  
periode 2009-2011: herstellen (paragraaf 2.6).

Alvorens naar de analyse en karakterisering van de collegeperioden over
te gaan, volgt eerst een korte inleidende schets over de politieke context
waarbinnen de bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland kan worden
beoordeeld.

2.2 Context
De provincie Noord-Holland is een publieke organisatie met een politieke
component: iedere periode van vier jaar vinden er Statenverkiezingen plaats.
De kiesgerechtigde bevolking kiest dan de Statenleden. Bij Statenverkiezingen is er dikwijls sprake van een relatie tussen de provinciale verkiezingen
en de landelijke verkiezingen. Landelijke ontwikkelingen hebben dikwijls
invloed op de provinciale politiek, terwijl omgekeerd provinciale verkiezingsuitslagen zo nu en dan een graadmeter zijn voor de landelijke politiek.
De verkiezingen van de provincie zijn mede van belang omdat via de provinciale verkiezingen de samenstelling van de Eerste Kamer wordt bepaald.
Na de verkiezingen vinden er onderhandelingen tussen de politieke partijen
plaats en is er sprake van een informatie- en formatiefase. Na het afronden
van de formatie wordt het dagelijks bestuur van de provincie – het college
van Gedeputeerde Staten – door de Provinciale Staten benoemd.

35

36

De Commissie merkt nadrukkelijk op dat et gaat om een ‘karakterisering’ en niet om een ‘karikatuur’ Uiteraard kan
een enkel woord geen recht doen aan al hetgeen er in de te onderscheiden perioden heeft gespeeld Maar dat enkele
woord kan wel – en dat heeft de Commissie dan ook beoogd – direct de kern daarvan weergeven
Voor het onderzoek van de Commissie zijn uiteindelijk met name de tweede en de derde te onderscheiden perioden
van belang
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Het college van Gedeputeerde Staten bestaat in de provincie Noord-Holland
uit 6 (soms 7) gedeputeerden en een commissaris van de Koningin. De commissaris is voorzitter van het college, hij is niet rechtstreeks gekozen maar
wordt door de Kroon benoemd. De laatste jaren neemt de invloed van de
vertrouwenscommissie bij de keuze van de commissaris toe. Het college van
Gedeputeerde Staten voert het bij de formatieonderhandelingen tot stand gekomen collegeprogramma uit. Bij de beleidsvoorbereiding en de -uitvoering
maakt het college gebruik van de ambtelijke dienst. Het college van Gedeputeerde Staten wordt gecontroleerd door Provinciale Staten die maandelijks in
een vergadering in het provinciehuis bij elkaar komen. De Statenvergadering
kent een presidium en een seniorenconvent,37 dat bestaat uit de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen, de voorzitter en vice-voorzitter
van Provinciale Staten.
In het onderzoek van de Commissie staan twee collegeperioden centraal:
1. KHW FROOHJH  ± 
2. het college 2007 – 2011.
Het eerste college zit de reguliere periode uit, terwijl het tweede college in
 GRRU GH LQWHUQDWLRQDOH ¿QDQFLsOH FULVLV LQ GH SUREOHPHQ NRPW 7LMGHQV
deze crisis blijkt dat de provincie Noord-Holland publiek geld, een bedrag
van 78 miljoen euro,38 heeft weggezet bij een IJslandse bank (Landsbanki)
die failliet gaat, waardoor het er lange tijd naar uitziet dat de provincie dit
bedrag kwijtraakt. Uiteindelijk is het bedrag, na lange onderhandelingen teruggestort, maar het leidde destijds tot een politieke crisis in Noord-Holland.
Het college trad niet af, maar de collegeleden stelden hun portefeuilles ter
beschikking. Na een onderbreking ging het college in veranderende samenstelling verder.
Teneinde deze twee collegeperioden goed te kunnen doorgronden, starten wij
onze analyse met de Provinciale Statenverkiezingen van 1999 en het college
van Gedeputeerde Staten in de periode 1999-2003.

2.3 Periode voor 2003: vechten
Verkiezingsuitslag Provinciale Staten Noord-Holland
De verkiezingsuitslag van 4 maart 1999 van Provinciale Staten Noord-Holland kan als volgt in een tabel worden samengevat:

37
38

Met Statenvoordracht 47 van 9 mei 2011 zijn het seniorenconvent en het presidium ineen geschoven
Naast het bedrag dat bij Landsbanki heeft uitgestaan, ging het om een aanvullend bedrag van 20 miljoen euro bij
een Duitse dochter van Lehman Brothers: Bankhaus Lehman Dit aspect zal verder niet meer in dit rapport worden
genoemd als Landsbanki wordt vermeld
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Partij
VVD
PvdA
CDA
GroenLinks
D66
SP
AOV/Unie 55+
SGP/GPV/RPF
De Groenen/NH Anders
Nederland Mobiel
CD

Zetels
24
16
14
12
5
2
2
2
1
1
0

Nationale en internationale context
De provinciale verkiezingen van 1999 stonden in het teken van de landelijke
verkiezingen. Het was een testcase voor het tweede paarse kabinet onder
leiding van premier Kok. Hoewel de kritiek op het kabinetsbeleid in de loop
der tijd toenam, was er in de Nederlandse politiek in de eerste helft van deze
collegeperiode nog sprake van een relatieve rust. Nederland maakte economisch gezien voorspoedige tijden mee.
Echter, tijdens deze collegeperiode, in september 2001, vinden de terroristische aanslagen van Al Qaida in de Verenigde Staten plaats. Dat lijkt ver
weg van de provinciale politiek, maar de dramatische gebeurtenissen hebben
wereldwijd invloed op de politiek en de politieke cultuur. Nieuwe partijen
krijgen vleugels. Bekende spelregels, normen en waarden uit het verleden
zoals die van tolerantie, verdraagzaamheid, geheimhouding en depolitisering
komen onder druk te staan. Politisering, verbale scherpte en transparantie
zetten steeds meer de toon. Het tweede kabinet-Kok krijgt met groeiende
oppositie te maken. Lokale leefbaarheidspartijen worden sterker en de teNRUWNRPLQJHQ YDQ GH RYHUKHLG RYHUPDWLJH EXUHDXFUDWLH IDOHQ LQHI¿FLsQWLH
worden door wijlen Pim Fortuyn in de landelijke politiek aan de kaak gesteld.
Het college
Het college van Gedeputeerde Staten bestaat in de periode 1999-2003 uit de
volgende partijen: VVD (3 gedeputeerden), PvdA en CDA (ieder 2 gedeputeerden). In eerste instantie is de heer Van Kemenade, voormalig minister,
commissaris van de Koningin.
In 2002 neemt Van Kemenade afscheid. Na de val van het kabinet-Kok ligt
het volgens velen in de lijn der verwachting dat Van Kemenade zal worden
opgevolgd door een partijgenoot, namelijk mevrouw Netelenbos (PvdA), minister van Verkeer en Waterstaat in het tweede paarse kabinet en bovendien
inwoonster van de provincie Noord-Holland. Zij wordt echter niet benoemd.
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De ministerraad benoemt de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, de heer Borghouts.
Karakterisering
De bestuurscultuur van het college wordt in deze periode omschreven als een
cultuur van vechten met elkaar. De partijpolitieke dimensie heeft ook gevolgen voor de samenwerking in het college, waarbij de individuele bestuurders
elkaar weinig gunnen. De vechtcultuur ontstaat omdat er vele beleidsambities zijn en ook genoeg middelen, terwijl de uitvoering te wensen overlaat.
De bestuurscultuur is weinig harmonieus.
Deze bestuurscultuur schrijven diverse gesprekspartners van de Commissie
toe aan het hoogmoedige en betweterige gedrag van de PvdA die met twee
gedeputeerden in het college is vertegenwoordigd. Andere gesprekspartners
wijten het vooral aan een botsing van karakters van bepaalde gedeputeerden
(met name tussen mevrouw Wildekamp (PvdA) en Meijdam (VVD)). Voor
een ander deel wordt de vechtcultuur bevorderd doordat de ambtelijke dienst
sterk verkokerd werkt, waardoor de afstemming in het college en de coördinatie van het beleid niet optimaal zijn.

2.4 Periode 2003-2007: samenwerken
Verkiezingsuitslag Provinciale Staten Noord-Holland
De verkiezingsuitslag van 11 maart 2003 van Provinciale Staten van NoordHolland kan als volgt in een tabel worden samengevat:
Partij
PvdA
VVD
CDA
GroenLinks
D66
SP
LPF
CU/SGP
Overig

Zetels
24
20
17
8
5
5
2
1
1

Het college
De Provinciale Statenverkiezingen van 2003 leiden tot een verkiezingsoverwinning voor de PvdA. Onder aanvoering van mevrouw Barth wint die partij
acht zetels. Deze overwinning wordt door de PvdA echter niet verzilverd. De
hoogmoed vanuit de vorige periode nekt de partij. Voor het eerst sinds lange
tijd maakt de PvdA in Noord-Holland geen deel uit van het college. Dat heeft
35

aan de ene kant te maken met het feit dat mevrouw Barth geen klare wijn
schenkt over de voorzetting van de bestaande coalitie en aan de andere kant
PHW HHQ UDJ¿MQ SROLWLHN VSHO GDW GRRU GH SROLWLHN OHLGHU YDQ GH 99' GH LQvloedrijke heer Meijdam, wordt gespeeld. Omdat de PvdA niet onmiddellijk
de besprekingen en onderhandelingen begint, neemt Meijdam het initiatief
tot gesprekken met de andere partijen.
Formateur Meijdam slaagt er in een coalitie te smeden tussen VVD en CDA (ieder 2 gedeputeerden) alsmede met GroenLinks en D66 (ieder 1 gedeputeerde).
Het college heeft met 50 zetels een ruime meerderheid. Voor GroenLinks is de
deelname aan het college historisch, omdat het de eerste keer is dat een GroenLinkser, de heer Moens, tot het college van Gedeputeerde Staten toetreedt.
Een belangrijke politieke ontwikkeling tijdens deze collegeperiode is dat Meijdam het college tussentijds verlaat om burgemeester van Zaanstad te worden.
Als gedeputeerde wordt hij opgevolgd door Ton Hooijmaijers, die politiek
bestuurlijke ervaring heeft opgedaan als wethouder in Amsterdam. Hooijmaijers is een ondernemer en draagt dat ook uit. Hij heeft niet alleen een politiek
en bestuurlijk netwerk, maar ook een netwerk in de private sector.
Karakterisering
In vergelijking met het voorgaande college is de sfeer tussen de gedeputeerden veel beter. De intentie van het college komt ook tot uiting in de titel
van het collegeprogramma, namelijk Bruggen bouwen. De titel is met name
bedoeld om aan te geven dat men van de vechtcultuur af wilde en meer met
elkaar wilde samenwerken. Het programma is vooral gericht op de uitvoering van het beleid. Daarom moet volgens dit college de ambtelijke organisatie worden gekanteld. Er dient minder aandacht te zijn voor de beleidsvoorbereiding (er zijn beleidsnota’s genoeg). De nadruk moet komen te liggen op
de effectieve uitvoering van het beleid.
Waar gaat de aandacht van de provincie Noord-Holland in deze periode beleidsmatig naar uit?39 Genoemd kunnen worden de woningnood, diverse grote infrastructurele projecten (wegen, openbaar vervoer, tweede zeesluis bij
IJmuiden, uitbreiding van Schiphol). Bovendien is er veel aandacht voor de
reorganisatie van de ambtelijke dienst en is een deel van de bestuurscultuur
bij wet veranderd, namelijk: de introductie van het dualisme.40 Dit betekent
dat Provinciale Staten aanzetten geven voor het lange termijnbeleid – het
kader – en dat het college dit uitvoert.
39

40

Door de verkoop van elektriciteitscentrale UNA waren meer middelen aanwezig voor de provincie om mooie dingen
te gaan doen Voor de krachtige bestuurders Wildekamp (PvdA), Verburg (CDA) en Meijdam (VVD) was het een
grote tegenvaller en teleurstelling, toen bleek dat de provincie niet in staat was om de extra beschikbare middelen –
uit de verkoop van UNA NV – zo snel te besteden als zij wensten Dit was een belangrijke reden waarom de provinciale politieke bestuurders meer slagvaardigheid en daadkracht van het provinciale apparaat bepleitten (ontleend aan
Kickert en Van der Meer, 2009)
Zie voor een toelichting op deze twee onderwerpen verder paragraaf 2 7
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Natuurlijk zijn er ook in dit college weleens politieke problemen, maar de
sfeer is volgens de respondenten die de Commissie heeft gesproken, een verademing, vergeleken met de verhalen over het voorgaande college. Hoewel
er veel beleidsprojecten worden aangekondigd en gestart, komen deze niet
allemaal in de eindfase. Er is ook de nodige vertraging door ingewikkelde
coördinatieproblemen met bijvoorbeeld gemeenten. De reorganisatie van
de ambtelijke dienst vergt veel aandacht. Deze reorganisatie gaat met veel
commotie gepaard en de ondernemingsraad van de provincie verklaart zich
tegen de voorgestelde veranderingen in het collegeprogramma. Belangrijke
doelstelling van de reorganisatie is dat de verkokerde ambtelijke organisatie
wordt omgevormd tot een integraal werkende ambtelijke dienst. De ambtelijke organisatie van 1450 fte’s moet worden teruggebracht tot 1000 fte’s.

2.5 Periode 2007-2009: domineren
Verkiezingsuitslag Provinciale Staten Noord-Holland
De verkiezingsuitslag van 7 maart 2007 van Provinciale Staten Noord-Holland kan als volgt in een tabel worden samengevat:
Partij
VVD
PvdA
CDA
SP
GroenLinks
D66
Partij van de Dieren
CU/GSP
Ouderenpartij NH/VSP

Zetels
13
11
10
9
5
2
2
2
1

Bij de zetelverdeling moet worden opgemerkt dat het maximum aantal Statenleden voor provincies met meer dan 2 miljoen inwoners in deze periode
wordt verlaagd van 83 naar 55 leden.
Het college
De VVD, onder leiding van de heer Hooijmaijers, wordt bij deze verkiezingen de grootste partij in Provinciale Staten van Noord-Holland. De campagne van de VVD had als thema: de VVD als motor achter Noord-Holland.
Hooijmaijers wil duidelijk maken dat de VVD in het vorige college veel in
gang heeft gezet, maar dat nog niet alles is gerealiseerd. Hij wil voortvarend
met de grote projecten doorgaan en doet tijdens de verkiezingscampagne
nog meer voorstellen. Hij wil resultaten boeken. De provincie moet meer
in beeld komen bij de burgers en de provincie kan dit doen door een daad37

krachtige aanpak van de problemen. Hooijmaijers geeft aan dat de provincie
geen ingeslapen bureaucratische organisatie dient te zijn, maar dat er diverse
projecten in gang worden gezet. Hooijmaijers ziet een duidelijke rol voor het
middenbestuur in Nederland weggelegd. De dag na de gewonnen verkiezingen krijgt Hooijmaijers diverse felicitatiemails van aanhangers en een amicebrief van de fractievoorzitter van de landelijke VVD, Mark Rutte, die hem
uitbundig feliciteert met het behaalde resultaat.
Hooijmaijers is snel met de onderhandelingen om te komen tot een nieuw
college, terwijl op dat moment de fractievoorzitters nog niet door de nieuwe
fracties zijn gekozen. Hooijmaijers stelt aan de ene kant dat hij een zo groot
mogelijk draagvlak wil, maar maakt aan de andere kant duidelijk dat het
VVD-programma leidend is. De centrale vragen bij de onderhandelingen zijn
of de andere partijen willen samenwerken met de VVD en of zij zich kunnen
vinden in het VVD-programma. De meeste partijen kunnen zich wel in het
programma vinden, alhoewel er soms een ander accent wordt gelegd.
Na de ‘uitsluiting’ van de PvdA in het vorige college slaagt die partij erin terug te komen. De soepele opstelling van Hooijmaijers en de wens terug te keren in het college geven daarbij de doorslag. Er wordt uiteindelijk een college
gevormd tussen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks. Daarbij valt getalsmatig
op dat er sprake is van een brede basis. Bij onenigheid tussen de PvdA, CDA
en GroenLinks geeft de grootste partij de doorslag, waardoor er afhankelijkheden ontstaan. Met name GroenLinks is getalsmatig niet echt nodig. Dat
blijkt onder meer tijdens de Statenvergadering van 12 april 2007. Statenlid
Geldhof (D66) geeft aan dat de PvdA terug is in de coalitie en steekt dan op
basis van de politieke machtsverhoudingen de needle under the skin:
“Met GroenLinks, dat toch af en toe schichtig om zich heen kijkt, want komt
het toch niet alsnog in de oppositiebanken terecht. Getalsmatig is GroenLinks namelijk niet nodig, zelfs vandaag niet met de zieken bij de VVD.
Als PvdA, GroenLinks en CDA met elkaar van mening verschillen, is het de
VVD die de balans doet doorslaan. De VVD kan immers, met telkens twee
van de drie andere partijen een meerderheid vormen. (….) Wij vragen ons af
of CDA, PvdA en GroenLinks zich wel bewust zijn van de macht die zij met
elkaar aan de VVD hebben gegeven.”
Karakterisering
De collegeleden zijn vastbesloten de provincie weer op de kaart te zetten
en vele projecten worden aangepakt. Het gaat goed met de provincie. Door
de privatisering van het energiebedrijf is de provincie relatief welvarend en
moet het geld zich een weg vinden. Het wordt op verschillende manieren
ingezet en belegd.
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De baten en lasten lopen in de periode 2003 – 2011 op van ongeveer € 470
miljoen naar € 1,37 miljard. De baten en lasten zijn in 2009 uitzonderlijk
hoog. Dit komt door de eenmalige ontvangst en storting in de reserves van
de opbrengsten uit de verkoop van Nuon-aandelen aan het Zweedse Vattenfall. De totale verkoopprijs bedroeg € 903,9 miljoen. Een korte overzichtstabel (in miljoenen):

Baten
Lasten

2003
474,6
470,1

2004
765,1
755,2

2005
726,4
710,4

2006
631,7
612,4

2007
904,5
878,3

2008
2009
2010
2011
921,9 2.051,5 1.335,3 1.380,2
916,7 1.998,6 1.308,6 1.367,4

Daarnaast worden in de kop van Noord-Holland vele projecten gestart, onder
andere om werkgelegenheid te creëren. Een van de projecten is bijvoorbeeld
het Wieringerrandmeer. Het collegeprogramma is getiteld Krachtig in Balans
waar, op verzoek van de Staten, uiteindelijk nog een komma aan wordt toegevoegd: Krachtig, in Balans.
Maar de balans ontbreekt in het college. Dat blijk onder meer uit het citaat,
afkomstig van Geldhof. Bovenal blijkt het in de praktijk uit het dominante
gedrag van Hooijmaijers. Als winnaar van de verkiezingen en als winnaar
van de formatie, gaat hij zich (te) dominant gedragen. De bestuursstijl van
Meijdam, die gericht was op samenwerking en gezag als basis kende, is inmiddels vervangen door de bestuursstijl van Hooijmaijers die duidelijk aan
veel touwen trekt. Die, aldus diverse geïnterviewden, op meerdere fronten
opereert op basis van macht. In bepaalde gevallen zelfs machtsmisbruik.
Zowel bestuurlijk binnen het college, bestuurlijk tegenover derden zoals gemeenten, maar ook tegenover ambtenaren. Bijvoorbeeld door oneigenlijke
druk op betrokkenen uit te oefenen en het impliciet en expliciet dreigen met
ontslag.
Nadrukkelijk maakt de Commissie hier onderscheid tussen de bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland en de bestuursstijl van gedeputeerde Hooijmaijers. Diens stijl is niet exemplarisch voor de wijze waarop
de andere gedeputeerden en de commissaris van de Koningin bestuurden. Zij
handelden voornamelijk vanuit de belangen van hun portefeuille, deden dat
in samenwerking met het ambtelijk apparaat. Maar als het erop aan kwam
waren zij – inclusief de commissaris van de Koningin – niet altijd opgewassen tegen voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Tegenover zijn macht stond
diverse malen hun machteloosheid.
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2.6 Periode 2009-2011: herstellen
Opbouw paragraaf
Deze paragraaf beoogt tot uitdrukking te brengen dat in de periode 20091011 – na de val van het college van Gedeputeerde Staten – de weg van
herstel wordt ingezet. Feitelijk wordt echter niet zozeer ingegaan op het herstel zelf, maar vooral wat eraan vooraf ging. Met als oogmerk te laten zien,
waarom dat herstel moest worden ingezet.
Het begin van het einde
In 2007 en 2008 pakken zich donkere wolken samen boven de provincie
1RRUG+ROODQG 'DW KHHIW DOOHV WH PDNHQ PHW LQWHUQDWLRQDOH ¿QDQFLHHOHFRnomische ontwikkelingen. In de Verenigde Staten ontstaat door onder meer
URPPHOK\SRWKHNHQ HHQ ¿QDQFLsOH FULVLV $DQYDQNHOLMN ZRUGW YHURQGHUVWHOG
dat de Nederlandse economie de problemen aankan en is de toon van de regeringsverklaring van het vierde kabinet-Balkenende nog optimistisch, maar
al snel wordt duidelijk dat ook de Nederlandse economie is geïnfecteerd.
Dit wordt pijnlijk duidelijk in de provincie Noord-Holland door de zogenaamde Landsbanki-affaire. De provincie Noord-Holland heeft 78 miljoen
euro uitstaan bij de IJslandse bank Landsbanki, die failliet gaat en het lijkt
HURS GDW GH SURYLQFLH QDDU GLW JHOG NDQ ÀXLWHQ +HW SUREOHHP VSHHOW RYHULJHQV
niet alleen bij de provincie Noord-Holland, maar ook bij andere provincies,
gemeenten en publieke organisaties. Voor het grote publiek wordt het duidelijk dat publieke organisaties gemeenschapsgeld riskant beleggen. Door het
relatief grote bedrag dat de provincie Noord-Holland heeft uitstaan, neemt
de kritiek op het college van Gedeputeerde Staten toe. De kritiek richt zich
vooral op gedeputeerde Hooijmaijers die verantwoordelijk is voor de portefeuille Financiën en Ruimtelijke Ordening.
De val
Op 31 oktober 2008 vindt een debat in Provinciale Staten plaats. De Staten
zijn bijzonder kritisch en dienen een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde Hooijmaijers. De motie haalt het niet, omdat de coalitiepartijen om
Hooijmaijers heen gaan staan. Provinciale Staten besluiten tot het instellen
van een provinciale enquête – waardoor mensen onder ede kunnen worden
gehoord – naar de handel en wandel van de provincie.
De onderzoekscommissie staat onder leiding van mevrouw Geldhof (D66)
en gaat zeer grondig te werk. Het onderzoek duurt acht maanden. Het concept-rapport wordt door de ambtelijke staf behandeld: de provinciesecretaris
en de directeur. Deze ambtenaren komen in hun oordeel in de richting van
Gedeputeerde Staten tot de conclusie dat het college niet hoeft af te treden en
dat alle vragen naar behoren kunnen worden beantwoord.
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De ambtelijke nota leidt tot discussie tussen enkele gedeputeerden. Met
name gedeputeerde Mooij, behorend tot de ‘klassieke‘ staatsrechtelijke vleugel van de VVD, vindt dat de positie van het college en in het bijzonder die
van Hooijmaijers niet te handhaven valt. Naast de collectieve verantwoordelijkheid van het college in zijn geheel is er volgens hem ook sprake van een
individuele verantwoordelijkheid. Mooij vindt dat Hooijmaijers moet aftreden, maar laatstgenoemde wordt meer gesteund in zijn fractie.
Binnen de VVD wordt vervolgens gewerkt aan vervanging van Mooij. Mevrouw Post wordt gepolst of zij de positie van Mooij zou willen overnemen.
Als de druk hoog wordt, vindt er een fractievergadering van de VVD plaats,
waarbij ook de voorzitter van de VVD-Kamercentrale, voormalig gedeputeerde Meijdam, aanwezig is.
Weer opstaan en vallen
De gesprekken binnen de coalitiepartijen en het college van Gedeputeerde
Staten leiden er uiteindelijk toe dat alle gedeputeerden niet aftreden maar dat
zij hun portefeuille ter beschikking stellen.41 Daardoor is een doorstart van
het oude college, weliswaar in een gewijzigde personele samenstelling, mogelijk.
De Staten besluiten de fractievoorzitter van de PvdA – de heer Talsma – te
vragen de formatie te leiden. Talsma stelt in zijn verslag:
“Vanaf de val van het college op 10 juni was het voor de vier partijen, de
VVD, de PvdA, het CDA en GroenLinks, duidelijk dat zij zouden proberen
om met elkaar verder te gaan. Het college was immers niet gevallen om inhoudelijke meningsverschillen tussen de vier coalitiepartijen, maar op een
zaak die van buiten over ons heen gekomen is”.42
Daarna merkt Talsma op dat de vier partijen ervoor hebben gekozen geen
nieuw collegeprogramma te maken:
“Het programma Krachtig, in balans is nog niet volledig uitgevoerd. Er staat
nog voldoende in. Het heeft nu twee jaar zijn kracht gehad en wij denken
dat er voldoende mogelijkheden zijn om met dit collegeprogramma verder te
gaan.”43

41

42
43

Voor wat betreft de staatsrechtelijke duiding wordt verwezen naar C A J M Kortmann, Constitutioneel recht (pagina
153): ‘De terminologie van de ontslagaanvrage loopt uiteen Er wordt gesproken van ontslag aanbieden en portefeuilles ter beschikking stellen (…) Staatsrechtelijk is dat alles om het even ’
In de beschreven casus provincie Noord-Holland hebben de gedeputeerden uit eigen beweging ontslag genomen casu
quo hun portefeuille ter beschikking gesteld Nog voordat een eventuele meerderheid in Provinciale Staten het vertrouwen in het college van Gedeputeerden kon opzeggen
Notulen Statenvergadering 6 juli 2009, p 5
Idem, p 9
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De oppositiepartijen zijn kwaad over de gang van zaken en leggen de schuld
bij de VVD, die intern in een machtsstrijd verzeild is geraakt. De Statenleden
van de oppositie vinden het vreemd dat de gedeputeerden geen verantwoorGLQJ ZLOOHQ DÀHJJHQ RI VFKXOG HUNHQQHQ :HOOLQN 63 PDDNW RRN RSPHUNLQgen over de positie van Borghouts die meerdere bijbanen met zijn commissarisambt combineert.
Diverse gedeputeerden kunnen als hun partijen het goed vinden terugkeren,
waardoor er feitelijk sprake is van een doorstart. Hooijmaijers en Mooij verWUHNNHQ GH¿QLWLHI =LM ZRUGHQ RSJHYROJG GRRU PHYURXZ 3RVW HQ PHYURXZ
Driessen-Jansen, die met de andere – deels nieuwe, deels oude – gedeputeerden gaan puinruimen.
Nog een val
Commissaris van de Koningin Borghouts lijkt de dans te ontspringen, hoewel PvdA en CDA achter de schermen dreigen met een motie van wantrouZHQ RYHULJHQV HHQ YUHHPGH KDQGHOZLM]H WHJHQ HHQ GRRU GH .URRQ EHQRHPde commissaris. In september van dat jaar (2009) is de positie van Borghouts
echter niet meer te handhaven, omdat bekend wordt dat hij enkele declaraties
van gedeputeerde Hooijmaijers heeft getekend en daardoor goedgekeurd,
zonder dat daarvoor bonnetjes waren. De druk van de publieke opinie wordt
sterk gevoeld.
2QGHU GH]H GUXN QHHPW GH FRPPLVVDULV RQWVODJ ]LMQ SRVLWLH ZRUGW WLMGHOLMN
waargenomen door mevrouw Post. Borghouts wordt uiteindelijk opgevolgd
door de liberaal Remkes, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voormalig VVD-Kamerlid.
Na het aantreden van Remkes kan de weg naar herstel – van bestuurlijke
en ambtelijke verhoudingen, maar ook van vertrouwen in het provinciaal
bestuur – pas echt worden ingezet. Daartoe levert ook de Provinciale Onderzoekscommissie, die door Provinciale Staten in november 2008 is ingesteld, met haar bevindingen en aanbevelingen een belangrijke bijdrage.
Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen rondom de
Landsbanki-miljoenen die de provincie Noord-Holland bij de IJslandse bank
had geplaatst. Nadien zijn verbeteringen in gang gezet in het kader van bijvoorbeeld treasury alsmede op het gebied van in- en externe controle.

2.7 Afsluitend
Ter afsluiting van dit hoofdstuk wijdt de Commissie enige woorden aan de
invoering van het dualisme en (de reorganisatie van) het ambtelijk apparaat.
Het zijn twee belangrijke gebeurtenissen binnen de provinciale politiek in
Noord-Holland gedurende de onderzoeksperiode van de Commissie.
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Dualisme
Een belangrijke verandering in 2003 was de invoering van de Wet dualisering
provinciebestuur. Een jaar daarvoor was dualisering al bij de gemeenten ingevoerd en provincies wilden deze manier van werken overnemen. Met het
dualisme wilde men de gegroeide praktijk van het monisme doorbreken. Monisme betekent in dit verband dat er nauwe relaties bestaan tussen de fracties
in Provinciale Staten en de gedeputeerden. Hierdoor ontstond het beeld dat het
beleid ondershands werd geregeld in de beroemde en beruchte achterkamertjes
in de provinciehuizen. Het monisme leidde tot onzichtbaarheid van de provinciale politiek en het vermoeden was dat dit een reden was dat de opkomst bij
provinciale verkiezingen relatief laag was.
In een poging de provinciale politiek te revitaliseren werd het dualisme ingevoerd. Het meer tegenover elkaar stellen van de bestuurders aan de ene kant
en de volksvertegenwoordigers aan de andere kant moest meer politieke spanning opleveren en daardoor aandacht voor de provinciale politiek. Dualisering
betekent dat Provinciale Staten zich bezig dienen te houden met de grote politieke vraagstukken en de controle van de macht, terwijl het provinciaal bestuur
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het politiek vastgestelde beleid.
De bedoeling van de wet was de positie van de volksvertegenwoordigers
te versterken. Door de monistische verhoudingen uit het verleden was in
de loop der tijd de positie van het college van Gedeputeerde Staten en het
ambtelijk apparaat ten opzichte van Provinciale Staten versterkt. Om de controlerende functie van Provinciale Staten te verstevigen, maakt de Dualiseringswet het bijvoorbeeld mogelijk een rekenkamer in te stellen en kunnen er
provinciale enquêtes worden gehouden, waardoor mensen onder ede kunnen
worden gehoord.
Na tien jaar ervaring met dualisering kunnen we voorzichtig stellen dat de
stelselwijziging is geaccepteerd, maar dat het nog steeds de vraag is of de
provinciale politiek hierdoor bij het grote publiek meer is gaan leven. Bovendien bepalen de politieke verhoudingen – zowel landelijk, provinciaal als
gemeentelijk – in welke mate het dualisme daadwerkelijk kansen krijgt. Zo
was de invloed van de toenmalige voorzitter, de heer Kraak, van de grootste
fractie (de VVD) in de collegeperiode 2007-2011 groot, met name in het
Hooijmaijers-deel van die periode. De fractievoorzitter werd door sommigen
beschouwd als ‘de achtste gedeputeerde’ en had periodiek, veelal voorafgaand aan het overleg van het college van Gedeputeerden Staten, vooroverleg met voormalig gedeputeerde Hooijmaijers (en met diens collega Mooij).
Dit moge zo gelezen worden dat Hooijmaijers zich daarmee verzekerde van
steun van zijn fractie voor zijn handelen. Dat blijkt ook uit diens afscheidsspeech (25 augustus 2009): “Ik dank ook mijn eigen fractie die mij tot op de
dag van vandaag unaniem heeft gesteund. Dat is in de politiek ook wel eens
anders...”
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Ambtelijk apparaat44
Voor de reorganisaties van 1997-1998 en 2003-2006 had de ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland iets weg van een groot ‘familiebedrijf’.
Veel (getrouwde) stellen en leden uit dezelfde familie werkten bij de provincie.
De medewerkers beschouwden de provincie als hun organisatie. Bestuurders
en directeuren stonden in hun beleving op grote afstand en waren slechts passanten in de loopbaan van de provinciemedewerkers. Er waren hele afdelingen
waar jaar in, jaar uit alle medewerkers los van de behaalde resultaten een zeer
goede beoordeling kregen. Dit was een omgeving waarin ondernemerszin, creativiteit en slagkracht niet werden gestimuleerd door de directie en het management. Binnen de organisatie was sprake van een sterke verkokering.
Het college van Gedeputeerde Staten was regelmatig ontevreden over de
ondersteuning die het kreeg vanuit het ambtelijk apparaat. Dit was aanleiding voor de start van een verstrekkende reorganisatie in 1997-1998, in het
bijzonder gericht op het ontkokeren van het ambtelijk apparaat. Een kritische
evaluatie van Boer & Croon in 1999 toonde aan dat van alle doelstellingen
alleen de structuurverandering succesvol was.
Ten opzichte van de jaren daarvoor waren de kaders waarbinnen de provincie
functioneerde in de beginjaren van deze eeuw vergaand veranderd. Dit had
gevolgen voor de provinciale organisatie. Van buiten de provincie werd getwijfeld aan de kwaliteit van de medewerkers van de provincie in relatie tot
de uitdagingen waar de organisatie voor stond. Belangrijke steden in NoordHolland als Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Zaandam lieten zich weinig
gelegen liggen aan de provincie Noord-Holland. Om dit te veranderen waren
medewerkers nodig die bestand waren tegen sterke externe partijen.
(HQ QLHXZH GLUHFWLH PRHVW GLW LQ JDQJ ]HWWHQ 'H JULI¿HU YDQ /LPEXUJ 2Spenhuis de Jong, werd in 2001 benoemd tot algemeen directeur en provinciesecretaris en Kampstra (directeur ministerie LNV) en Den Uyl (bestuurder
bij Abvakabo FNV) werden directeur. Samen met Van de Velde (sinds 1996
al lid van de directie) vormden zij het nieuwe directieteam. Onder de naam
‘Provinciale keuken’ werd door dit team ingezet op een cultuurverandering
in plaats van een structuurverandering.
Het voorgaande schetst de context waarbinnen werd besloten tussen 20032006 een ingrijpende reorganisatie door te voeren. Het college van Gedeputeerde Staten wilde politieke daadkracht tonen. Een aantal doelstellingen
werd geformuleerd, onder meer kwantitatief: reductie van het personeelsbestand en het realiseren van een structurele taakstelling. Kwalitatief was in zoverre van belang dat gestreefd werd naar het neerzetten van een slagvaardige
en kwalitatief hoogwaardige organisatie.
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Dit item is in belangrijke mate gebaseerd op de analyse van Kickert en Van der Meer Zie: Reorganisatie van de
provincie Noord-Holland van 2003-2006 (verschenen in 2009).
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De kern van de reorganisatie was dat de ambtelijke dienst meer integraal zou
gaan werken om de verkokering te doorbreken en de gedeputeerden en het
college beter te bedienen.
Tot slot
De Commissie begrijpt in de politieke context van de provincie Noord-Holland – VVD in een stevige positie, genoeg geld voorhanden – de bestuurlijke
dadendrang in het vorige decennium. In die context passen een ondernemend
bestuur en spelers als de voormalig gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers. De Commissie komt daar voorbeeldsgewijs (hoofdstuk 4) en analytisch/
beschouwend (hoofdstuk 5) nog op terug. Maar eerst volgt in het volgende
KRRIGVWXN HHQ UHÀHFWLH RS HHQ DDQWDO VSHFL¿HNH WKHPD¶V
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3 Overkoepelende thema’s
In dit hoofdstuk komt een aantal door de Commissie onderzochte thema’s
aan de orde. Daartoe wordt eerst een verantwoording gegeven voor de selectie (paragraaf 1). Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:
geheimhouding (paragraaf 2), mandatering (paragraaf 3), in- en externe conWUROH SDUDJUDDI   UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ SDUDJUDDI   ¿QDQFLHULQJHQ SDUDgraaf 6) en deelnemingen (paragraaf 7). Tot slot (paragraaf 8) volgen enkele
overkoepelende opmerkingen en wordt de brug naar hoofdstuk 4 geslagen.
De Commissie heeft ervoor gekozen om de bij de thema’s passende casuïstiek in hoofdstuk 4 – tezamen met het thema (de schijn van) belangenverstrengeling en andere casuïstiek – te behandelen. De Commissie spreekt
diverse malen over casuïstiek met ‘rauwe kantjes’ en doelt daarmee op onregelmatigheden, leermomenten of verbeterpunten.

3.1 Verantwoording selectie
De Commissie heeft, zoals eerder gesteld (zie paragraaf 1.5), een bestuurlijke invalshoek gekozen. Dit onderzoek is niet gericht op het strafrechtelijk
of anderszins juridisch duiden van het onderzochte met als uiteindelijk doel
te (kunnen) sanctioneren. Daarom heeft de Commissie ervoor gekozen de
onderzochte meldingen niet per stuk te bespreken, maar daarover in eerste
instantie te rapporteren in een aantal overkoepelende thema’s. Daarna wordt
HHQ DDQWDO VSHFL¿HNH PHOGLQJHQ HQ NZHVWLHV LQ KRRIGVWXN  EHVSURNHQ 'H
motivering voor de selectie van thema’s is als volgt:
% Geheimhouding. Het thema geheimhouding vloeit in feite rechtstreeks
voort uit de onderzoeksopdracht van de Commissie. Daarin staat immers
‘onderzoek of er bij onderwerpen en activiteiten waar bestuurders bij betrokken zijn (geweest) (…) nu onterecht zaken onbekend of onvoldoende
bekend zijn aan GS en PS, die wel bekend hadden moeten zijn’.
% Mandatering. Naar aanleiding van een aantal meldingen rees bij de Commissie de vraag of gedeputeerden de mandateringsregels – bijvoorbeeld
bij het doen van toezeggingen aan derden – op een juiste wijze hebben
toegepast. Dit vormde de aanleiding die regels en de toepassing daarvan te
bezien.
% In- en externe controle. Voor de toekomst is het van belang vast te stellen
of de gebleken onregelmatigheden mogelijk zijn voortgekomen uit ontoereikende in- of externe controle, alsmede of het risico op dergelijke of
soortgelijke onregelmatigheden door extra te nemen maatregelen verder
kan worden beperkt.
% Ruimtelijke ordening. De meeste meldingen hebben te maken met het onderwerp ruimtelijke ordening. Dit is de reden om dat onderwerp als speci¿HN WKHPD WH EHQRHPHQ HQ QDGHU RQGHU]RHN WH GRHQ QDDU GDW EHOHLGVWHUUHLQ.
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% )LQDQFLHULQJHQ (HQ DDQWDO PHOGLQJHQ KHHIW WH PDNHQ PHW KHW WKHPD ¿nancieringen. De provincie Noord-Holland staat, waar het gaat om de
onderzoeksperiode van de Commissie, te boek als een ‘rijke provincie’.
Wellicht – aldus de suggestie achter een aantal meldingen – reden voor de
EXLWHQZHUHOG RP ¿QDQFLHULQJVDDQYUDJHQ ELM GH SURYLQFLH QHHU WH OHJJHQ
GDQ ZHO RP FUHDWLHYH ¿QDQFLHULQJVFRQVWUXFWLHV WH KDQWHUHQ
% Deelnemingen. De provincie Noord-Holland maakt – net als de meeste andere overheden – gebruik van deelnemingen en publiek-private constructies. Daardoor worden bevoegdheden en sturingsmogelijkheden op afstand
geplaatst. Hetgeen kansen en risico’s met zich brengt.

3.2 Geheimhouding
3.2.1 Inleidend
Waarom dit thema?
Het onderwerp geheimhouding vloeit niet alleen voort uit de onderzoeksopdracht van de Commissie, ook diverse meldingen maken een onderzoek naar
dit onderwerp noodzakelijk. Uit de meldingen ontstond namelijk aanvankelijk de indruk bij de Commissie dat binnen de provincie Noord-Holland te
veel stukken ten onrechte geheim werden verklaard. Indien die indruk juist
zou zijn, is zulks aan te merken als een negatief aspect van de bestuurscultuur. De vraag is dus of de gewekte indruk juist is.
Hoofdregel: openbaar, tenzij….
Gedeputeerde Staten hebben een informatieplicht tegenover Provinciale Staten. De actieve informatieplicht bestaat daarin dat Gedeputeerde Staten alle
inlichtingen aan Provinciale Staten verstrekken die deze nodig hebben voor
de uitoefening van hun taak. De verstrekte informatie is in beginsel openbaar, tenzij sprake is van toepasselijkheid van één of meer uitzonderingsgronden die in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn
opgenomen. De passieve informatieplicht bestaat daarin dat Gedeputeerde
Staten op verzoek van Provinciale Staten of van individuele Statenleden
informatie verstrekken, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
…. er een uitzonderingssituatie is
Ingevolge artikel 25 van de Provinciewet (Pw) kunnen Gedeputeerde Staten
of Provinciale Staten uitsluitend tot geheimhouding van informatie besluiten in de gevallen waarin artikel 10 van de Wob toelaat dat die informatie
niet openbaar wordt. Samengevat zijn het situaties zoals: het in geding zijn
van de privacy, vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegevens, intern beraad,
persoonlijke beleidsopvattingen, onvoldragenheid van stukken en mogelijke
schade aan lopende onderhandelingen.
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9RRUEHHOG HFRQRPLVFKH RI ¿QDQFLsOH EHODQJHQ YDQ GH SURYLQFLH
,QGLHQ GH SURYLQFLH GRRU KHW YHUVWUHNNHQ YDQ LQIRUPDWLH ¿QDQFLHHO QDGHHO
kan oplopen, hoeft die informatie niet te worden geopenbaard. Daarvan is
bijvoorbeeld sprake als openbaarmaking de onderhandelingspositie van de
provincie tegenover wederpartijen aantast dan wel verzwakt. Openbaarmaking kan de onderhandelingspositie zozeer schaden, dat de economische of
¿QDQFLsOH EHODQJHQ JHDFKW PRHWHQ ZRUGHQ ]ZDDUGHU WH ZHJHQ GDQ KHW DOJHmeen belang van openbaarmaking. Te denken valt aan het openbaar maken
van grondprijzen, de uitoefening van aandeelhoudersrechten en ramingen
van kosten voor aanbestedingen of het openbaar maken van een aankoopstrategie. Als bepaalde interne ramingen bekend worden, zouden ondernemers
hun aanbod hierop kunnen afstemmen.
3.2.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Algemeen
Beleidsmatig uitgangspunt van de provincie Noord-Holland is en was steeds
openbaarheid van bestuur. De provincie Noord-Holland geeft regelmatig
aandacht aan het op de juiste wijze toepassen van regels over geheimhouding: openbaarheid was en is de norm, geheimhouding de uitzondering.
Het is – bij gebrek aan gestructureerde bestuurlijke informatie op dit punt –
niet mogelijk in algemene zin uitspraken te doen over de absolute omvang
van het aantal geheimhoudingsbesluiten bij de provincie Noord-Holland. De
aanvankelijk bij de Commissie gewekte indruk dat er veel te veel stukken
geheim zijn verklaard, dient echter te worden bijgesteld. Dat die indruk juist
zou zijn, blijkt noch uit dossieronderzoek, noch uit de interviews.
De Commissie wil het bijgestelde beeld mede staven aan de hand van de
XLWNRPVWHQ YDQ MXULGLVFKH SURFHGXUHV HQ PDDNW YRRUWV RYHU WZHH VSHFL¿HNH
aspecten een opmerking, namelijk over het motiveringsgebrek en het door
gedeputeerden naast zich neerleggen van ambtelijke adviezen.
Wob-verzoeken, Hoor- en adviescommissie en beroepszaken
Het aantal Wob-verzoeken bij de provincie Noord-Holland dat betrekking
heeft op het thema geheimhouding is gering, namelijk zo’n vijf per jaar.
Nader onderzoek door de provincie zorgt ervoor dat in een aantal gevallen
(twee of drie per jaar) de geheimhouding alsnog wordt opgeheven. Dit wil
overigens niet wil zeggen dat de oorspronkelijke geheimhouding ten onrechte was opgelegd, wel dat deze te lang voortduurde.
In geval van bezwaar tegen geheimhouding velt de Hoor- en adviescommissie (HAC) een oordeel. Uit de jaarverslagen van de HAC over de periode
2003 tot en met 2011 blijkt, dat jaarlijks relatief en absoluut een gering aantal Wob-bezwaren bij haar terechtkomen: een- tot driemaal per jaar. Uit die
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Wob-zaken kan niet worden afgeleid dat veel zaken geheim blijven die openbaar zouden behoren te zijn. Wel is duidelijk dat in de door de Commissie
onderzochte periode het regelmatig ontbrak aan een goede motivering voor
het geheim verklaren van stukken.
Motiveringsgebrek
De Commissie constateert dat in beroepsprocedures de belangenafweging
van Gedeputeerde Staten niet altijd door de rechter werd gevolgd, hetgeen te
wijten is aan onvoldoende motivering daarvan. Dit was reden voor de Commissie om ook zelfstandig dossieronderzoek uit te voeren.
De Commissie constateert dat van een geheimhoudingsbesluit van Gedeputeerde Staten niet altijd een duidelijke schriftelijke motivering en afweging
is te vinden. Een generieke verwijzing naar de wettelijke geheimhoudingsgrond acht de Commissie onvoldoende, zeker indien niet duidelijk wordt
waarom die bepaalde grond in dat geval van toepassing is. Dat betekent
overigens nog niet dat een geheimhoudingsbesluit daarom materieel gezien
onterecht is, maar wel dat er (te) weinig aandacht is voor een goede redengeving en motivering van het besluit tot geheimhouding. Kortom: op z’n
minst genomen is er dan sprake van een formeel gebrek. Een ondeugdelijke
motivering verhoogt het risico dat het geheimhoudingsbesluit niet op goede
gronden wordt genomen.
Afwijking van adviezen ambtelijk apparaat
De Commissie vond meerdere voorbeelden waarbij intern door het ambtelijk
apparaat aan (leden van) Gedeputeerde Staten werd aangegeven dat er geen
gronden waren tot geheimhouding, waarna het college van Gedeputeerde
Staten toch tot geheimhouding besloot. Op zichzelf genomen kunnen daar
goede redenen voor zijn en is dat ook de bevoegdheid van het college van
Gedeputeerde Staten. Echter, juist bij afwijking van het ambtelijk advies tot
niet-geheimhouding bestaat er alle reden om goed beargumenteerd schriftelijk vast te leggen waarom Gedeputeerde Staten wel tot geheimverklaring
overgaan. Dergelijke vastleggingen heeft de Commissie niet in alle gevallen
– zie de hierna te noemen casuïstiek – waargenomen.
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken, ook op
het gebied van geheimhouding (zie paragraaf 4.2). Zo worden enkele beleidsonderwerpen – Wieringerrandmeer en KNSF – aangehaald met ‘rauwe
kantjes’. De Commissie is van mening dat in die casuïstiek niet op de juiste
wijze met het aspect geheimhouding is omgegaan.
Overigens komt in hoofdstuk 4 ook het onderwerp side letter in relatie tot de
casus Distriport aan de orde. Dat onderwerp heeft ook met geheimhouding
en openbaarmaking te maken.
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3.3 Mandatering
3.3.1 Inleidend
Waarom dit thema?
Naar aanleiding van een aantal meldingen rees bij de Commissie de vraag of
gedeputeerden de mandateringsregels op de juiste wijze hebben toegepast.
Dit vormde de aanleiding de regels daarover en de toepassing daarvan te bezien. Immers, het respecteren en juist toepassen van regels is een onderdeel
van de bestuurscultuur.
Hoofdlijn regels
Een van de centrale beginselen van het staats- en bestuursrecht is de eis van
wetmatigheid van bestuur (legaliteitsbeginsel). Dit betekent dat bestuurshandelingen op een wettelijke grondslag dienen te steunen en dat het bestuur
niet in strijd met de wet mag handelen. Het bestuursorgaan dient een in de
wet geregelde bevoegdheid te hebben. Ontbreekt die dan is een bestuursbesluit nietig of vernietigbaar en mogelijk zelfs onzorgvuldig en onrechtmatig.
De bevoegdheden van het college van Gedeputeerde Staten (op grond van de
Provinciewet) kunnen worden overgedragen door mandaat te verlenen aan
individuele bestuurders of ambtenaren. Deze kunnen dan namens het college
van Gedeputeerde Staten besluiten nemen. Door een besluit van een gemandateerde (of mandataris), wordt de mandaatverlener – in casu de provincie
Noord-Holland – gebonden. Het bestuursorgaan blijft zelf verantwoordelijk
voor in mandaat genomen besluiten. Verder geldt dat het mandaatgevende
bestuursorgaan altijd ad hoc een bepaald besluit zelf kan nemen, ondanks
verleend mandaat.
Algemene regels over mandaat zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb zijn verschillende bestuursbesluiten uitgezonderd van mandaat. Zo wordt bijvoorbeeld geen mandaat verleend voor het
vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en evenmin voor het
vernietigen van besluiten van andere bestuursorganen.23
3.3.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Mandaatregeling provincie Noord-Holland
Gedeputeerde Staten hebben een ‘open mandaat’ aan de gedeputeerden verleend. Dit impliceert dat individuele gedeputeerden zelfstandig bevoegd zijn
alle besluiten te nemen waartoe Gedeputeerde Staten bevoegd zijn. Dit met
XLW]RQGHULQJ YDQ EHVOXLWHQ GLH VSHFL¿HN ZRUGHQ JHQRHPG LQ KHW PDQGDDWEHsluit.
23

Awb: artikel 10:3, tweede lid.

51

Het mandaatbesluit is in 2011 overigens beperkt tot de eigen portefeuille
van de gedeputeerde en dus niet – zoals in het verleden het geval was – tot
elkaars portefeuilles.
Op het open mandaat van Gedeputeerde Staten voor de gedeputeerden is in
het mandaatbesluit dus een lijst van uitzonderingen opgenomen. Deze betreffen onder meer:
% KHW DDQJDDQ YDQ FRQYHQDQWHQ
% toepassing van de uitzonderingsbepalingen van de provinciale aanbesteGLQJVUHJHOV
% uitzonderingen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Verder is er de afspraak dat van een verleend mandaat of ondermandaat
geen gebruik wordt gemaakt als een zaak ‘gevoelig’ ligt. In dat geval neemt
de (onder)gemandateerde contact op met de provinciesecretaris. In overleg
met deze wordt de zaak dan op een hoger niveau afgedaan. Een zaak ligt
bijvoorbeeld gevoelig als er grote belangstelling voor is in de pers of er
maatschappelijke onrust over bestaat, zodat duidelijk is dat het college van
Gedeputeerde Staten (of een lid daarvan) daarop kan worden aangesproken.
Ook besluiten in het kader van grote, complexe en in een projectteam uitgevoerde aanbestedingsprojecten moeten als ‘gevoelig’ worden aangemerkt.
Gedeputeerde Staten kunnen in hun vergaderingen besluiten om bepaalde
bevoegdheden te verlenen aan een bepaalde gedeputeerde.
Juiste toepassing
Noch uit het dossieronderzoek naar aanleiding van de meldingen, noch uit de
interviews zijn opzettelijke schendingen van de mandateringsregeling aangetroffen. Op een beperkt aantal incidenten na is er tijdens de onderzochte
periode op een juiste wijze omgegaan met mandatering.
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken, ook op
het gebied van mandatering (zie paragraaf 4.3). Een tweetal voorbeelden met
‘rauwe kantjes’ – Distriport en Broekhornpolder – wordt daar aangehaald.
De Commissie is van mening dat in die casuïstiek niet op de juiste wijze
met het aspect mandatering is omgegaan, met name als het gaat om toetsing
achteraf: heeft de gemandateerde zich aan de reikwijdte van het mandaat
gehouden? Strookt de invulling in de praktijk met de bedoeling van de mandaatverlener?
Voorts komt in hoofdstuk 4 het zogeheten ‘lijstje van Driessen’ aan de orde
(zie paragraaf 4.7.9). Daarin staan toezeggingen centraal die – al dan niet
daartoe bevoegd – door voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zijn gedaan.

52

3.4 In- en externe controle
3.4.1 Inleidend
Waarom dit thema?
Voor de toekomst is het van belang vast te stellen of de gebleken onregelmatigheden al dan niet zijn voortgekomen uit ontoereikende in- of externe controle. Alsmede of het risico op dergelijke of soortgelijke onregelmatigheden
door extra te nemen maatregelen verder kan worden beperkt.
Het thema is gericht op de manier waarop de verantwoordelijke portefeuillehouders en het college van Gedeputeerde Staten tussen 2003 en 2011 omgingen met signalen die voortvloeiden uit de interne en externe controles. Zo
zijn de uitkomsten van de controles zelf niet onderzocht, maar wel de wijze
waarop het bestuur heeft gehandeld ten aanzien van de signalen. De bereidheid om signalen vanuit de controle op te pikken en de mate waarin dat is
gebeurd, zeggen immers iets over het belang dat daaraan binnen de heersende bestuurscultuur werd gehecht.
Kader
Als onderdeel van het beheersingsvraagstuk binnen de organisatie worden
interne en externe controles uitgevoerd. Deze controles zijn verankerd in
GH 9HURUGHQLQJ ¿QDQFLHHO EHKHHU 'H H[WHUQH DFFRXQWDQW YRHUW GH FRQWUROHV
periodiek uit, op basis van een jaarlijks vast te stellen controleprotocol. In de
onderzochte periode voerde de organisatie zelf ook verbijzonderde interne
controles uit, waarvan de externe accountant in de verslaglegging gebruik
heeft gemaakt.
Wijze van onderzoek
Het thema is onderzocht door middel van deskresearch en gesprekken met
ambtenaren. Tevens is met de huidige accountant Ernst & Young gesproken.
De uitgevoerde deskresearch richtte zich voornamelijk op de adviezen die de
externe accountant heeft uitgebracht.
3.4.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Accountantsverklaringen
In de onderzochte periode waren respectievelijk IPA-ACON,
PricewaterhouseCoopers (hierna: PwC) en Ernst & Young (hierna: E&Y)
door de Staten aangesteld. E&Y is de huidige accountant en heeft vanaf
ERHNMDDU  GH FRQWUROHV YDQ GH SURYLQFLDOH ¿QDQFLsQ XLWJHYRHUG
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De accountantsverklaring is vanaf 2004 een verplicht onderdeel bij de provinciale jaarrekening. De provincie Noord-Holland heeft in de periode 20032011 steeds een goedkeurende accountantsverklaring voor het getrouwheidsdeel van de jaarrekening gekregen.
Sedert 2005 wordt er separaat – overheidsbreed – ook een oordeel over de
rechtmatigheid gegeven. Het algemene beeld laat zien dat deze aanvulling op
de accountantsverklaring voor veel bestuursorganen toentertijd nog niet in
orde was. Behalve in 2005 – het eerste jaar van het rechtmatigheidsoordeel
– heeft de accountant ook op dit punt zijn goedkeuring bij de jaarrekeningen
van de provincie Noord-Holland afgegeven.
Geen fraude geconstateerd bij externe accountantscontrole
Wanneer een accountant bij het uitvoeren van controles op onregelmatigheden stuit, is hij verplicht dit in geval van fraude van materieel belang te melden. Wanneer dat bij de uitvoering van controles ten behoeve van de provincie Noord-Holland aan de orde zou zijn geweest, zou dit moeten blijken uit
managementletters, rapporten van bevindingen of andere correspondentie.
De accountant heeft in de managementletters en rapporten van bevindingen
geen gevallen van fraude gemeld.
Ook over mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik heeft de accountant geen
opmerkingen gemaakt behalve dan dat de provincie beschikt over voldoende
toetsingsmechanismen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
Opvolging bevindingen: algemeen
Het algemene beeld is dat het college van Gedeputeerde Staten en de directie
de meeste bevindingen en aanbevelingen van accountants hebben overgenomen. In de onderzochte periode heeft zich een aantal gebeurtenissen afgespeeld met een aanzienlijke impact voor de context van de bevindingen.
Het gaat om externe24 en interne25 factoren, die de sense of urgency telkens
aanwakkerden.
Het algemene beeld is voor wat betreft het thema in- en externe controle
positief, maar ten aanzien van een paar punten wil de Commissie enkele opmerkingen maken.
Kwetsbaarheid treasury-functie
De kwalitatieve toets op tijdelijk uitgezette middelen vond in het verleden
niet plaats, maar deze is thans geïmplementeerd in het proces. De treasuryfunctie is in diverse rapporten van bevindingen kwetsbaar genoemd.
24

25

Bijvoorbeeld de invoering van het Besluit begroting en verantwoording en de rechtmatigheidsbeoordeling, maar ook
het ineenstorten van internationale hypotheekmarkten en beurskoersen (2007)
Bijvoorbeeld de reorganisatie van het ambtelijk apparaat (2003-2006), het onderbrengen van geld bij de (later) gefailleerde Landsbanki en ophef over het declaratiegedrag van bestuurders
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Wanneer de accountant in het verleden opmerkt dat de organisatie onvoldoende prioriteit geeft aan het treasury-beleid, leek er aanvankelijk nog geen
noodzaak om meer gewicht te geven aan de wijze waarop de provinciale
schatkist wordt bewaakt.
De geschetste houding verandert echter snel op het moment dat de IJslandse
bank Landsbanki failliet gaat. De provincie heeft er € 78 miljoen in een deposito gestald en het is vanaf dat moment zeer onzeker of dit bedrag terug
zal komen. Er wordt een Provinciale Onderzoekscommissie (POC) ingesteld
om ‘onderzoek te doen naar het door Gedeputeerde Staten sinds 1 april 2007
JHYRHUGH EHVWXXU DDQJDDQGH KHW XLW]HWWHQ YDQ WLMGHOLMN EHVFKLNEDUH ¿QDQFLsOH
middelen’.26 Medio juni 2009 komt het rapport van de POC in de Staten.
Vlak daarvoor ontstaat een bestuurscrisis, nadat de gedeputeerden hebben
besloten ontslag te nemen.
De Commissie volgt het accountantsoordeel dat de treasury-functie thans
beter in de organisatie is gewaarborgd.
Risicomanagement
De provincie heeft in de loop der jaren een gestage ontwikkeling van het beleid
omtrent risicomanagement doorgemaakt. E&Y schetst een beeld van wat die accountant aantrof toen zij in het najaar van 2009 haar werkzaamheden startte. Wat
EHWUHIW ULVLFRPDQDJHPHQW WRH]LFKW HQ ¿QDQFLHHO PDQDJHPHQW VWRQGHQ FRQWUROHV
naar haar inzicht vaak nog in de kinderschoenen. De provincie Noord-Holland
NHHN YROJHQV ( < YRRUDO QDDU PDDWVFKDSSHOLMNH HQ YHHO PLQGHU QDDU ¿QDQFLsOH
doelstellingen.
De accountants wijten het gebrek aan sturing en risicomanagement aan een combinatie van enerzijds daadkracht willen tonen, maar anderzijds niet precies weten
ZDW GLW RS ¿QDQFLHHO YODN YRRU JHYROJHQ NDQ KHEEHQ (HQ DQGHUH YHUNODULQJ NDQ
volgens E&Y zijn, dat de provincie ruim in haar middelen zat en dat de noodzaak om de risico’s scherp te krijgen minder aanwezig was. De provincie heeft
met de privatisering van stroomopwekkingsbedrijf UNA N.V. en de verkoop van
aandelen in Nuon N.V. aan Vattenfall (2009) honderden miljoenen euro’s ontvangen. Hoewel een groot deel daarvan door middel van investerings- en stimuleringsprogramma’s in de provincie is geïnvesteerd, is de aanwezigheid van zoveel
PLGGHOHQ GH VFKHUSWH YDQ KHW ¿QDQFLsOH EHOHLG QLHW WHQ JRHGH JHNRPHQ
Accountant E&Y bevestigt in een interview de stappen die met name de laatste jaren zijn gezet op het gebied van risicomanagement. De houding tegenover risico’s
is verbeterd. Er is volgens de accountants thans veel meer aandacht voor business
cases, risicomodellen en de wijze waarop het toezicht wordt vormgegeven.
26

Bron: Statenvoordracht 33 bij Rapport ‘Triple-R, Regels, Rendement, Risico’, opgesteld door de Provinciale Onderzoekscommissie (POC), 31 mei 2009
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Optimalisering planning & control-functie
De provincie heeft zich stapsgewijs ontwikkeld van de nadruk op ¿QDQFLDO
control naar business control. Dit beeld wordt bevestigd doordat er op het
gebied van control minder bevindingen worden gesignaleerd en minder
zwaarwegende aanbevelingen door de accountant worden gedaan. De rapSRUWDJHV EHYDWWHQ LQ KHW YHUOHGHQ YRRUDO ¿QDQFLHHO JHRULsQWHHUGH PDQDJHment)informatie. Dit bemoeilijkte het beoordelen van beleidsinhoudelijke
doelstellingen in het kader van de controlerende functie van de Staten.
Hoewel het, gelet op de doorlooptijd van deze bevinding, een duidelijk ontwikkelingsproces voor de provincie is geweest, zijn de verantwoordingsrapportages nu volgens de accountant daadwerkelijk meer gericht op business
control in plaats van alleen op ¿QDQFLDO FRQWURO. Zo heeft de provincie bij de
interne beheersing van grote infrastructurele projecten een meer risicogerichte houding ontwikkeld. Er worden risicoanalyses opgesteld om tijdig te
kunnen bijsturen.
Conclusie en toekomst
De conclusie luidt dat het college van Gedeputeerde Staten in het verleden niet
altijd signalen vanuit de interne en externe controles heeft opgepakt, maar dat
op dit terrein inmiddels een duidelijke kentering heeft plaatsgevonden.
De Commissie constateert dat de aandacht die vanaf 2009, na de Landsbankiaffaire, is geschonken aan de versterking en verbetering van het provinciebreGH ¿QDQFLsOH EHOHLG YDQ FRQWURO YDQ KHW HQH XLWHUVWH UHODWLHI ZHLQLJ DDQGDFKW
naar het andere lijkt te zijn verschoven (relatief veel aandacht). Dit heeft te
maken met de tijdgeest door de zware economische crisis, maar ook de toegenomen deskundigheid en betrokkenheid van het bestuur op dat gebied.
Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie hebben de lessen uit het
POC-rapport en de aanbevelingen van de accountant in toenemende mate
geagendeerd en overgenomen. Mede hierdoor concludeert de Commissie dat
de provincie duidelijk stappen heeft gezet op het terrein van interne en externe controles.
Voor de toekomst is overigens een verdere versterking van de controlfunctie
voorzien. Naast de benoeming van een nieuwe concern-controller, is een
vijfpuntenplan ontwikkeld voor de noodzakelijke professionalisering van
de controlfunctie. De punten hebben onder meer betrekking op versterking
van de interne en externe sturing, risicomanagement en het vergroten van de
meerwaarde van de auditfunctie.
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken, ook op
het gebied van in- en externe controle (zie paragraaf 4.4). Er wordt een voor56

beeld – over de vermogenspositie van de provincie Noord-Holland – aangehaald met ‘rauwe kantjes’. De Commissie is van mening dat in die casuïstiek
de interne (juridische) controle goed heeft gewerkt, waardoor er geen schade
is ontstaan.

3.5 Ruimtelijke ordening
3.5.1 Inleidend
Waarom dit thema?
De meeste meldingen hebben te maken met het onderwerp ruimtelijke orGHQLQJ 'LW LV GH UHGHQ RP GLW RQGHUZHUS DOV VSHFL¿HN WKHPD WH QRHPHQ HQ
onderzoek te doen naar dat beleidsterrein. Temeer daar de Commissie het
onderzoek heeft uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat de aangepaste Wet
op de Ruimtelijke Ordening (juli 2008) het provinciaal bestuur van meer
sturingsmogelijkheden voorziet dan in het verleden het geval was. Bijvoorbeeld als het gaat om de structuurvisie, de in- en aanpassing van plannen en
het geven van aanwijzingen aan gemeenten.
De verruiming van sturingsmogelijkheden vergt niet dat deze zonder meer
worden ingezet. De mate waarin en de manier waarop dat is gebeurd, met
name op het punt van de afweging van ieders in geding zijnde belangen,
geeft een inkleuring van de bestuurscultuur.
Kader
Tot en met 30 juni 2008 was de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) van
kracht. Vanaf 1 juli 2008 is die vervangen door de Wet ruimtelijke ordening
(Wro). In de Wro zijn de bevoegdheden van de provincie aanzienlijk veranderd.
In de WRO was het streekplan het belangrijkste ruimtelijk ordeningsinstrument van de provincie. Het streekplan was tegelijkertijd beleidsinstrument en
normstellend instrument. In streekplannen legde de provincie vast waar bijvoorbeeld nieuwe woningbouwprojecten of bedrijventerreinen werden toegestaan (of juist niet) en waar natuur moest komen of blijven. De provincie
KDG GH EHYRHJGKHLG EHVWHPPLQJVSODQQHQ YDQ JHPHHQWHQ JRHG WH NHXUHQ KHW
plan moest voldoen aan het provinciale ruimtelijk beleid dat in het streekplan
was vastgelegd.
In de (nieuwe) Wro is de rol van de provincie veranderd en daarmee ook het
instrumentarium dat de provincie tot haar beschikking heeft. Die veranderde
rol vloeit voort uit de volgende uitgangspunten van de Wro:
1. Scheiding tussen beleid en normstelling: het streekplan was zowel een beleidsinstrument als een normstellend (en daarmee een juridisch bindend)
instrument. De structuurvisie, de opvolger van het streekplan, is alleen
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een strategisch beleidsdocument en alleen bindend voor de provincie zelf.
Normstellende instrumenten van de provincie zijn de verordening, aanwijzingen en het inpassingsplan.
2. Subsidiariteit: normstelling voor het gebruik van de ruimte vindt plaats op
het overheidsniveau dat daarvoor het meest geëigend is. Meestal is dat de
gemeente (bestemmingsplan). De provincie zet haar normstellende instrumenten alleen in als de realisatie van het provinciaal belang dit noodzakelijk maakt.
3. Proactiviteit: de provincie dient zoveel mogelijk vooraf kenbaar te maken
wat de provinciale doelen en belangen van het ruimtelijk beleid zijn.
De provincie heeft geen instemming van een gemeente nodig om over te
gaan tot het maken van een inpassingsplan. Dat houdt in dat de provincie
een gemeente daarmee kan ‘overrulen’ als de gemeente weigert een bestemmingsplan te maken dat aan de wensen van de provincie voldoet. In dat
geval moet de gemeente voldoende gelegenheid van de provincie hebben
gekregen om het bestemmingsplan vrijwillig aan te passen.
Private partijen
Private partijen hebben er belang bij dat hun plannen voor een bepaald gebied in het streekplan (voor 1 juli 2008) of de structuurvisie (vanaf 1 juli
2008) worden opgenomen. Zowel het streekplan als de structuurvisie vormt
het belangrijkste beleidsdocument waarin het provinciale ruimtelijke beleid
is vastgelegd.
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven zullen lobbyen om in een gebied
waar zij een grondpositie hebben, woningen te mogen bouwen of een bedrijventerrein te ontwikkelen. Want als de provincie dit gebied in een streekplan
of in een structuurvisie aanwijst als locatie voor woningbouw of bedrijvigheid, dan hebben deze bedrijven een sterke onderhandelingspositie als het
bestemmingsplan vervolgens daadwerkelijk bebouwing mogelijk maakt. Op
grond van het zelfrealisatiebeginsel mogen eigenaren zelf een bestemmingsplan realiseren.27
Het is ook mogelijk dat gronden in een gebied in bezit zijn van handelaren
of beleggers in grond. Het gaat dan meestal om agrarische gronden. Voor
deze groep is het interessant als de bestemming van die gronden van agrarisch verandert in woningbouw. Daar is veel winst mee te behalen. De prijs
van bedrijfs- of woningbouwgrond is veel hoger dan de prijs van agrarische
grond of natuur.

27

W J de Regt, De grondmarkt in gebruik RIVM rapport 550016001/2003 (p 15)
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3.5.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Referentiekader
Bij de beoordeling van de casuïstiek heeft de Commissie de WRO en Wro
als referentiekader gebruikt. Het is bijzonder lastig vast te stellen waar de
scheidslijn ligt tussen het gebruik en het misbruik maken van bevoegdheden
die op grond van deze wetgeving aan de provincie toekomen. In die gevallen bijvoorbeeld waarin de meldingen van vermeende onregelmatigheden
handelen over mogelijke samenspanning tussen private partijen en een gedeputeerde, is het niet zozeer de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening die centraal staat bij de vraag of er daadwerkelijk van onregelmatigheden sprake is. Bij die meldingen gaat het veeleer om de vraag of er al dan
niet sprake is geweest van belangenverstrengeling en mogelijk ook corruptie.
Bijvoorbeeld als het gaat om het (1) in overleg met, (2) onder invloed van, of
]HOIV  RQGHU GUXN YDQ SULYDWH SDUWLMHQ RSQHPHQ YDQ VSHFL¿HNH SURMHFWHQ
in de structuurvisie. In een dergelijk geval speelt de bevoegdheid van (leden
van) het college van Gedeputeerde Staten weliswaar een rol, maar gaat het er
uiteindelijk om of er in het samenspel tussen publieke en private partijen al
dan niet iets onoorbaars is gebeurd.
Collegeprogramma ‘Krachtig, in Balans’
Op het gebied van de ruimtelijke ordening speelt het collegeprogramma
Krachtig, in Balans een belangrijke rol. Het begint met een forse paragraaf
over de ruimtelijke ordening. Enkele passages zijn illustratief voor de bestuurscultuur van het college en de stijl van de formateur en verantwoordelijke gedeputeerde Hooijmaijers. Een uitgebreid citaat uit het collegeprogramma is gerechtvaardigd om deze bestuurscultuur te verhelderen.
‘In de uitvoeringsprogramma’s van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland
en het streekplan Noord-Holland Zuid is aangegeven welke projecten de
provincie van groot belang acht. Dit zijn majeure projecten als het Wieringerrandmeer, Wonen in het Groen Kennemerland, HaarlemmermeerBollenstreek en KNSF/Bloemendalerpolder. Wij zullen daarvoor, als daartoe
de noodzaak bestaat een aanwijzing geven, zoals nu binnen de huidige
wetgeving mogelijk is en straks binnen de wetgeving van de nieuwe Wet
op de ruimtelijke ordening (Wro) ook. Daarnaast is een aantal kleinere projecten van eminent belang, variërend van de stadsvernieuwing Den Helder
en de uitbreiding van de haven van Den Helder op het grondgebied van de
gemeente Anna Paulowna tot de realisering van het project Ter Sype bij het
vliegveld Hilversum. De realisatie van deze projecten zal worden voortgezet.
Wat betreft de haven van Den Helder geven wij de gemeenten nog tot de
zomer om tot overeenstemming te komen, anders wijzen wij zelf de locatie
aan.’28
28

Krachtig, in Balans, collegeprogramma 2007-2011, p 5
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In de Statenvergadering van 12 april 2007 komt het onderwerp ruimtelijke
ordening aan de orde. Gedeputeerde Visser geeft aan dat er in de gewesteOLMNH YHUJDGHULQJ YDQ GH 3YG$ YUDJHQ ]LMQ JHVWHOG RYHU GH QLHXZH ÀLQNKHLG
die het collegeprogramma uitstraalt: ‘het zwaaien met het instrument aanwij]LQJ HQ MH VSLHUEDOOHQ ODWHQ ]LHQ¶ +LM VWHOW GDW GH QLHXZH ÀLQNKHLG QLHW DOOHHQ
afkomstig is van de VVD, maar ook van de PvdA. Visser: “Ook ik heb mij
GH DIJHORSHQ DFKW MDDU RQJHORRÀLMN HUDDQ JHVWRRUG GDW ZLM RS EDVLV YDQ GHmocratische besluitvorming projecten vaststellen, dat wij het belang daarvan
voor de samenleving in Noord-Holland nadrukkelijk inzien, maar dat projecten jaar na jaar kunnen worden tegengehouden en vertraagd.”
Wellink (SP) gaat in op het dualisme ‘Het college heeft de afgelopen periode te veel ruimte genomen en gekregen om zich in te laten met zaken zoals
het realiseren van prestigieuze projecten. Belangrijke zaken zijn daardoor
blijven liggen. Statenleden moeten het zich aantrekken dat zij de afgelopen
periode te weinig gebruik hebben gemaakt van hun taakstellende rol en het
college maar zijn gang hebben laten gaan. Dat moet de komende tijd anders’.
Bruystens (Ouderenpartij NH) ziet de dwang in de ruimtelijke ordening heel
scherp. Het betekent dat linksom of rechtsom de grote projecten zoals Wieringerrandmeer zullen worden afgedwongen. Kortom: de tijd van de polder
en het pappen en nathouden zijn gedurende deze collegeperiode voorbij.
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken, ook op
het gebied van het in deze paragraaf besproken thema ruimtelijke ordening
(zie paragraaf 4.5) en separaat over belangenverstrengeling (zie paragraaf
4.7). Er worden daarbij voorbeelden – over onder meer de totstandkoming
van de structuurvisie en het gebruik maken van een inpassingsplan – aangehaald met ‘rauwe kantjes’. Het betreft overigens telkenmale voorbeelden
waarbij gedeputeerde Hooijmaijers een rol speelt. De voorbeelden zeggen
daarmee meer iets over diens bestuursstijl dan over de bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland.

3.6 Financieringen
3.6.1 Inleidend
Waarom dit thema?
(HQ DDQWDO PHOGLQJHQ KHHIW WH PDNHQ PHW KHW WKHPD ¿QDQFLHULQJHQ 'H SURvincie Noord-Holland staat, als het gaat om de onderzoeksperiode van de
Commissie, te boek als een ‘rijke provincie’. Wellicht – aldus de suggestie
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DFKWHU HHQ DDQWDO PHOGLQJHQ ± UHGHQ YRRU GH EXLWHQZHUHOG RP ¿QDQFLHULQJVDDQYUDJHQ ELM GH SURYLQFLH QHHU WH OHJJHQ ]HNHU QDGDW GH ¿QDQFLHHOHFRnomische crisis het aantrekken van gelden moeilijker maakte) dan wel om
FUHDWLHYH ¿QDQFLHULQJVFRQVWUXFWLHV WH KDQWHUHQ
Als onderdeel van de beoordeling van de bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland acht de Commissie het van belang in te gaan op de vraag
of er prudent middelenbeheer heeft plaatsgevonden, dit mede in het licht van
het eerdere provinciale onderzoek naar de Landsbanki-affaire.
Kader
De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft aan dat openbare
lichamen uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak
leningen mogen aangaan, middelen kunnen uitzetten of garanties kunnen
verlenen. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn slechts mogelijk, indien
het uitzetten van middelen een prudent karakter heeft en niet is gericht op het
genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico.
3.6.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Overeenkomsten met private partijen
Enkele door de Commissie ontvangen meldingen hebben betrekking op
SXEOLHNSULYDWH ¿QDQFLHULQJHQ GDDURQGHU RRN ERUJVWHOOLQJHQ HQ JDUDQWVWHOlingen). Het zijn meldingen die afkomstig zijn vanuit het ambtelijk apparaat
en die worden gekenmerkt door betrokkenheid van gedeputeerde Hooijmaijers. Het zijn onder meer meldingen over de dossiers DarwinD, SADC/Segro
en Leeker Woonlanden.
Toetsing door ambtelijk apparaat
De Commissie stelt vast dat de checks & balances in voornoemde gevallen
goed hebben gewerkt. Steeds heeft het ambtelijk apparaat een toetsing verricht op de dossiers, aan de hand van vragen zoals:
% Wordt binnen de wettelijke kaders geopereerd?
% Is er sprake van een provinciaal belang?
% Welke risico’s loopt de provincie Noord-Holland en zijn die afdoende afgedekt?
% Is er al dan niet sprake van ongeoorloofde staatssteun?
% Ligt er een positieve business case?
Daar de antwoorden op deze vragen in de genoemde gevallen in meer of
mindere mate negatief waren, is in de meeste gevallen geen invulling gegeven aan de creatieve gedachten van toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers of
private partijen.29 Daardoor is het lopen van onnodige risico’s voorkomen.
29

In het kader van de casus Distriport loopt er overigens een dispuut tussen de provincie Noord-Holland en marktpartijen over een borgstellingsovereenkomst
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1X GH ¿QDQFLHULQJHQ QLHW JHsIIHFWXHHUG ]LMQ NLHVW GH &RPPLVVLH HUYRRU GH
casuïstiek niet in hoofdstuk 4 te bespreken, maar hier een voorbeeld – ter
illustratie van de handelwijze van Hooijmaijers – op te nemen.
Voorbeeld: DarwinD
De provincie Noord-Holland heeft enige tijd een belang – via aandelenbezit
– in DarwinD. Dit betrof een dochteronderneming van Econcern. De belangstelling voor deze ondernemingen vanuit de provincie Noord-Holland is op
zich begrijpelijk, namelijk vanuit het perspectief van bijvoorbeeld duurzame
energie en werkgelegenheid. Belangstelling in de vorm van het verstrekken
YDQ HHQ ¿QDQFLHULQJ RS HHQ ZLM]H ]RDOV YHUGHURS EHVFKUHYHQ ± LQ HHQ QRWLtie aan een ambtenaar – en zoals voorgesteld door toenmalig gedeputeerde
Hooijmaijers, acht de Commissie echter onbegrijpelijk.
‘Graag wil ik dat je het volgende voor mij op papier zet. Bij Albert [Commissie: dit betreft Albert Moens, collega gedeputeerde] heeft zich DarwinD
gemeld die cru gezegd geld nodig hebben. Ik zou het volgende uitgewerkt
willen zien.
De provincie zou 100 mio kunnen lenen op de kapitaalmarkt, ik schat 10 jaar
rond de 4,5% en dit geld aan DarwinD geven.
Echter daarvoor terug krijgen we dat de moedermij bv ons een bankgarantie afgeeft of een andere zekerheid teneinde te garanderen dat de 100 terugkomt naar
ons tzt. Verder dat wij als dank voor onze inspanningen de zekerheid krijgen
YDQ YHVWLJLQJ YDQ 'DUZLQ' WH 1+ HQ EY RSQLHXZ µRP QLHW¶  LQ GH]H ¿UPD’
De Commissie begrijpt niet – mede omdat er geen verdere documentatie
voorhanden is waaruit een duidelijke en deugdelijke business case blijkt –
waarom de provincie Noord-Holland geld zou willen gaan lenen teneinde
een private partij in staat te stellen dat geld vervolgens van de provincie te
lenen. De Commissie begrijpt dat ook niet, indien tegenover de lening een
bankgarantie van de moedermaatschappij van DarwinD, te weten Econcern,
zou staan. Zelfs dan blijft het vreemd geld te lenen teneinde geld uit te kunQHQ OHQHQ 'H SURYLQFLH 1RRUG+ROODQG LV LPPHUV JHHQ ¿QDQFLsOH LQVWHOOLQJ
De Commissie begrijpt voorts de woordkeuze in de slotzin niet, met name
de frase ‘als dank voor onze inspanningen’. Een dergelijke woordkeuze past
niet bij de zakelijkheid die in een kwestie die gaat om 100 miljoen euro (gemeenschapsgeld) verwacht moet worden.
Overigens merkt de Commissie op dat de moedermaatschappij van DarwinD
– die de bankgarantie zou hebben moeten verstrekken – korte tijd later failliet is gegaan. Verder wordt verwezen naar paragraaf 4.6.2 waarin de casus
DarwinD ook aan de orde komt.
62

3.7 Deelnemingen
3.7.1 Inleidend
Waarom dit thema?
De provincie Noord-Holland maakt – net als de meeste andere overheden
– gebruik van deelnemingen en publiek-private constructies. Daardoor worden bevoegdheden en sturingsmogelijkheden op afstand geplaatst. Hetgeen
kansen en risico’s met zich brengt. De vraag is hoe daar in het licht van de
bestuurscultuur in de praktijk mee om is gegaan. Dit ook bezien vanuit het
perspectief van de overheidsbrede stimulans en bereidheid om te komen tot
intensievere samenwerking met marktpartijen.
Kaders
Gedeputeerde Staten besluiten slechts tot oprichting van en deelnemingen in
stichtingen, maatschappijen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en
onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat het openbaar belang dient.
Een besluit daarover wordt niet eerder genomen dan nadat Provinciale Staten
een ontwerpbesluit is toegezonden en dit orgaan in de gelegenheid is gesteld
wensen en bedenkingen ter kennis van het college van Gedeputeerde Staten
te brengen.
3.7.2 Bevindingen inzake praktijk provincie Noord-Holland
Eerste deel onderzoeksperiode: 2003 – ultimo 2008
In dit deel van de onderzoeksperiode heerst er een positieve sfeer ten aanzien
van actief ondernemerschap. De provincie Noord-Holland heeft voldoende
middelen ter beschikking en zet nadrukkelijk de luiken open. Er worden
diverse publiek-private samenwerkingsverbanden opgestart, er is in toenemende mate sprake van deelnemingen en de oprichting van ontwikkelingsmaatschappijen.
De Commissie is van mening dat met name in deze periode te opportunistisch – in de zin van te weinig doordacht en met (te) veel risico’s – is gehandeld. De aangetroffen documentatie geeft geen helder inzicht in de business
case die per deelneming is gemaakt, zo die al is gemaakt, met daarbij de
argumenten voor en tegen en een exacte duiding van het provinciaal belang.
Ook een exact inzicht in de aangegane risico’s ontbreekt vaak. Voorts is het
onduidelijk welke criteria bij het aanstellen van directieleden en commissarissen werden gehanteerd. Welke boodschap zij hebben meegekregen en
binnen welke kaders zij dienden te opereren. Wat was de reikwijdte van het
handelen, welke deals mochten worden afgesloten en hoe zat het met de mogelijkheden tot oprichting van (klein)dochters?
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Tweede deel onderzoeksperiode: 2009-2011
Mede naar aanleiding van Landsbanski verandert de houding binnen de
provincie Noord-Holland: behoefte aan meer sturing, minder risico’s, meer
inzicht, minder opportunisme. In 2010 ziet de Kadernota Verbonden Partijen
het licht (een verbonden partij is een organisatie, waarin de provincie zowel
HHQ EHVWXXUOLMN DOV ¿QDQFLHHO EHODQJ KHHIW HQ ]LMQ HU GLYHUVH HYDOXDWLHV XLWJHvoerd (Berenschot, Ecorys en de Randstedelijke Rekenkamer).
Als logisch gevolg van de omslag ontstaat een cultuur met een zekere angst
en vrees voor het op afstand plaatsen van activiteiten. De provincie NoordHolland gaat de risico’s beter beheersen, de controle en het toezicht worden
aangescherpt. De losse houding uit het verleden is vervangen door een strakke houding. Bepaalde vehikels worden afgebouwd (RON, NHN-Vastgoed en
Participatie).
Casuïstiek
In hoofdstuk 4 worden (vermeende) onregelmatigheden besproken. Ook op
het gebied van deelnemingen (zie paragraaf 4.6). Er worden enkele voorbeelden – ODENH, DarwinD en ONHN – aangehaald met ‘rauwe kantjes’. De
Commissie is van mening, dat in die casuïstiek gedeputeerden onzorgvuldig
hebben gehandeld en dat het college van Gedeputeerden Staten onvoldoende
zicht heeft gehouden op de op afstand geplaatste activiteiten en de daarbij
behorende risico’s.

3.8 Afsluitend
De in dit hoofdstuk besproken thema’s hebben de Commissie goed inzicht
gegeven in de manier van werken in de diverse in het onderzoek betrokken
collegeperioden. De themabeoordeling duidt op de noodzaak om op onderdelen – in de (sub)paragrafen weergegeven – tot aanscherping van procedures
en beleid te komen. Voorts toont het een aantal verbeterpunten die deels in
de loop der tijd – bijvoorbeeld op het gebied van in- en externe controle –
reeds in gang zijn gezet. Hetgeen duidt op het lerend vermogen dat binnen de
provinciale organisatie aanwezig is. Maar het duidt ook op de wil afscheid
te nemen van een verleden, waarin de provincie Noord-Holland op minder
fraaie wijze in de schijnwerpers is komen te staan.
De Commissie heeft naast de zes in dit hoofdstuk besproken thema’s nog een
thema belicht, namelijk: (de schijn van) belangenverstrengeling. Dit thema
komt – omdat hierin veel casuïstiek is verwerkt – in het navolgende hoofdstuk aan de orde.
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4 (Vermeende) onregelmatigheden
In dit hoofdstuk komen (vermeende) onregelmatigheden aan de orde. Net als
in hoofdstuk 3 volgt eerst een verantwoording van de selectie. In aanvulling
op de in dat hoofdstuk behandelde thema’s komt in de volgende paragrafen
(2 tot en met 6) de casuïstiek naar aanleiding van die thema’s aan de orde.
Vervolgens volgt een paragraaf over (de schijn van) belangenverstrengeling
SDUDJUDDI   'DDUQD ZRUGHQ QRJ HQNHOH VSHFL¿HNH PHOGLQJHQ HQ GRVVLHUV
weergegeven (paragraaf 8) waarna het hoofdstuk wordt afgesloten (paragraaf 9).

4.1 Verantwoording selectie
Niet alle meldingen betreffen daadwerkelijk onregelmatigheden
Dit hoofdstuk gaat over (vermeende) onregelmatigheden. De Commissie
plaatst het woord ‘vermeende’ bewust tussen haken en aanhalingstekens.
Met name, maar niet exclusief, vanuit het ambtelijk apparaat zijn de nodige
meldingen gekomen onder het mom van ‘kijk er eens naar’ of ‘is dit niet opvallend’? Het is goed dat dergelijke meldingen de Commissie hebben bereikt
en dat deze in het onderzoek zijn betrokken: baat het niet, het schaadt ook
niet.
Dit – ‘kijk er eens naar’ – is ook het geval met een aantal meldingen die niet
uit het ambtelijk apparaat afkomstig zijn. Daarvan is het soms zeer de vraag
of er daadwerkelijk van onregelmatigheden sprake is (geweest). Diverse
malen wordt wel de suggestie gewekt van onregelmatigheden, maar daarbij
ontbreken concrete aanknopingspunten voor de bewijsgaring. De Commissie heeft dergelijke meldingen wel onder de loep genomen, maar ze werden
uiteindelijk terzijde gelegd.
Het terzijde leggen van meldingen, na een eerste beoordeling en selectie,
is reeds in paragraaf 1.5 aan de orde gesteld. Op die plaats is een aantal redenen genoemd dat deels nadere toelichting behoeft. De Commissie dient
zich immers niet alleen te verantwoorden voor hetgeen in deze rapportage
is opgenomen, maar ook voor hetgeen daar niet in is opgenomen. Temeer
daar in het verleden is gebleken dat diverse melders eerder de pers hebben
gezocht teneinde hun zaak aanhangig te maken. Een enkeling benaderde niet
alleen de pers, maar ook Statenleden, gedeputeerden of de commissaris van
de Koningin. Met soms mediaberichten of discussies in Provinciale Staten
als gevolg.
Niet iedere melder zal tevreden zijn over de werkwijze van de Commissie
bij het terzijde leggen van meldingen. De Commissie verwacht daarom dat
na het uitkomen van haar rapport juist voor die meldingen (wederom) mediaen mogelijk ook politieke aandacht zal worden gezocht. Ontevredenheid is
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ieders goed recht, maar de keuzes van de Commissie dienen wel te worden
geplaatst en beoordeeld in het perspectief van de taakopdracht van de Commissie. Want daarin schuilt een belangrijke oorzaak van het terzijde leggen
van bepaalde meldingen, hetgeen hierna wordt gemotiveerd.
Melding heeft geen betrekking op handelen van een bestuurder
Diverse meldingen hebben geen betrekking op het handelen van een bestuurder die zitting heeft (gehad) in het college van Gedeputeerden Staten van
Noord-Holland. Die meldingen vallen daardoor buiten de taakopdracht van
de Commissie.
Een voorbeeld betreft een melding van oliehandelaren die al jarenlang strijden met de provincie. Zij ervaren tegenwerking van ambtenaren van de proYLQFLH 9RRU KHW EHVOHFKWHQ YDQ KXQ ]DDN VWDDW GH JDQJ QDDU GH UHFKWHU RSHQ
die in het verleden overigens ook al door hen is gezocht.
Een ander voorbeeld gaat over meldingen die betrekking hebben op zaken
die zich weliswaar binnen de provincie Noord-Holland afspelen, maar op
gemeentelijk niveau liggen. Indien in dergelijke gevallen geen sprake is van
directe bemoeienis van een lid of leden van het college van Gedeputeerde
Staten en er van concrete onoorbare handelingen van die kant geen sprake
is, heeft de Commissie de melding terzijde gelegd. Overigens zijn dergelijke meldingen veelal op gemeentelijk niveau reeds bekend of zijn ze reeds
eerder in een gerechtelijke procedure betrokken. In sommige gevallen zijn
melders door de Commissie gewezen op een andere route om hun melding
op daartoe bestemde plaatsen onder de aandacht te brengen.
Een ander voorbeeld betreft een dispuut tussen een ambtenaar en de provincie. Deze kwestie is, na bemiddeling van de Commissie, inmiddels elders
beslecht.
Melding gaat over een individueel of groepsbelang
Diverse meldingen hebben nadrukkelijk betrekking op een individueel belang of een groepsbelang. Het betreft partijen die bij de provincie NoordHolland en ook bij Provinciale Staten bekend zijn en die reeds om die
reden buiten de taakopdracht van de Commissie kunnen vallen (daarin staat
immers centraal of er ‘onterecht zaken onbekend of onvoldoende bekend
zijn aan GS en PS’). Desondanks heeft de Commissie deze meldingen wel
beoordeeld. Daarbij is geconstateerd dat het gaat om meldingen waarin
reeds een gang naar de rechter is gemaakt of nog wordt gemaakt. Het zijn
daarmee zaken die primair aan de rechter zijn om te beoordelen en niet aan
de Commissie. Bovendien hebben betrokkenen veelal de pers en Statenleden
geïnformeerd en zijn die zaken ook om die reden reeds bij Provinciale Staten
bekend.
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De Commissie doelt in voorgaande alinea bijvoorbeeld op de zaken waarin
de heren Beusenberg (bedrijventerrein De Liede en de gemeente Haarlemmermeer), Moné (kort gezegd Distriport) en Wokke (idem) een rol spelen.
Hun meldingen, suggesties en aantijgingen van onoorbaar gedrag van collegeleden zijn noch voor de rechter, noch voor de Commissie zodanig beargumenteerd en van bewijslast voorzien dat zij voor waar kunnen worden
aangenomen. Betrokkenen zullen daar overigens vermoedelijk anders over
blijven denken.
Bij wijze van voorbeeld van een rechterlijk oordeel in deze, verwijst de
Commissie naar een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Alkmaar. Het gaat om een kort geding30 tussen de provincie Noord-Holland
en (onder meer) de heer Wokke.
Wokke heeft Bond en Bruins Slot beschuldigd van omkoping bij de ontwikkeling van de Distriport-gronden in Wester-Koggenland en Schipper van
betrokkenheid daarbij. Doordat Wokke zijn beschuldigingen weigert te onderbouwen met feiten, handelt hij onrechtmatig tegen het drietal én provincie
Noord-Holland die hierdoor in hun goede naam zijn aangetast. Wokke moet
HHQ UHFWL¿FDWLH SODDWVHQ RS GH YRRUSDJLQD YDQ KHW 1RRUGKROODQGV 'DJEODG
het Haarlems Dagblad en op de website van Vastgoedmarkt. De gevorderde
schadevergoeding wordt afgewezen, omdat de schade onvoldoende concreet
is gemaakt en een kort gedingprocedure zich niet leent voor nader onderzoek.
Wokke is projectontwikkelaar en wil de ontwikkeling van het bedrijventerrein Distriport Noord-Holland van de provincie overnemen. Tijdens gesprekken hierover heeft Wokke eerder genoemde heren meerdere malen beschuldigd van omkoping. De beschuldigingen zijn via Statenlid Brinkman en
Wokke zelf ook terecht gekomen in de media.
Wokke heeft diverse malen aangekondigd voor de Commissie met bewijzen te
komen. De Commissie heeft het door hem aangedragen materiaal ontvangen
en beoordeeld. De Commissie ziet daarin echter noch bewijs van omkoping,
noch concrete aanknopingspunten voor een vruchtbaar vervolgonderzoek.
Voorbeelden van de behartiging van een groepsbelang betreft de actiegroep
‘Berkhout is Boos’. Ook hier gaat het om de ontwikkeling van Distriport,
een project op het gebied van ruimtelijke ordening. Keuzes die op dat gebied
worden gemaakt, raken altijd de belangen van betrokken partijen, met als
gevolg dat de een – in meer of mindere mate – tevreden en de ander juist ontevreden zal zijn. Simpel gesteld, indien de provincie een andere keuze had
gemaakt, dan was niet ‘Berkhout boos’, maar een andere belangengroep. Dat
is inherent aan beleidskeuzes die nu eenmaal op het gebied van ruimtelijke
ordening moeten worden gemaakt.
30
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‘Berkhout is Boos’ heeft geen concrete nieuwe feiten over (onoorbare) handelingen aangedragen die bij Provinciale Staten – direct, via rechtsgedingen,
de media of de website van de actiegroep – onbekend zijn. De Commissie
ziet – gegeven haar opdracht – dan ook geen reden hier nader over te rapporteren. Dit laat overigens onverlet dat de toegevoegde waarde van een dergelijke belangengroep in het democratisch proces en de democratische controle
groot kan zijn. Zo was zonder de juridische inspanningen van ‘Berkhout is
Boos’ wellicht de side letter inzake Distriport nooit naar boven gekomen.
Dat document was mede de aanleiding om onderhavige Commissie in te stellen. Maar zoals gezegd: het is niet aan deze Commissie beleidsmatige keuzes
te veroordelen of te rechtvaardigen. Het is wel aan de Commissie concrete,
nieuwe, aanwijzingen van onregelmatigheden te onderzoeken.
Onderwerp melding is al onderzocht
Ook andere meldingen hebben betrekking op feitencomplexen die al adequaat door anderen zijn onderzocht en waarbij geen (nieuwe) concrete
aanknopingspunten zijn aangetroffen in verband met mogelijke onregelmatigheden. Het gaat met name om Landsbanki (onderzoek Provinciale
Onderzoekscommissie), declaratie- en bonnetjesaffaire, Wierringerrandmeer
(onderzoek Randstedelijke Rekenkamer en IRS) en Bloemendalerpolder (onderzoek IRS).
Opbouw hoofdstuk
In de paragrafen 4.2 tot en met 4.6 komt de casuïstiek naar voren die een
nadere inkleuring geeft aan de in hoofdstuk 3 besproken thema’s. Vervolgens
wordt in paragraaf 4.7 het thema (De schijn van) belangenverstrengeling
EHVSURNHQ 'DDUQD ZRUGHQ LQ SDUDJUDDI  QRJ HQNHOH VSHFL¿HNH PHOGLQJHQ
en dossiers behandeld.

4.2 Casuïstiek geheimhouding
4.2.1 Wieringerrandmeer
Deze casus is een voorbeeld van een te gebrekkige motivering van het geheimhoudingsbesluit. Medio 2010 hebben het Wierings Beraad en een particulier, de heer De Graaf,31 een verzoek ingediend om informatie over het
Wieringerrandmeer openbaar te maken op grond van de Wob. Vervolgens
hebben Gedeputeerde Staten in augustus 2010 een deel van de gevraagde informatie wel en een deel niet verstrekt. Tegen dit besluit hebben genoemden
bezwaar aangetekend. In december 2010 vond een openbare hoorzitting van
de Hoor- en adviescommissie (HAC) daarover plaats. De HAC verklaarde de
bezwaren tegen het besluit tot niet openbaarmaking gedeeltelijk gegrond.
31
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De HAC overwoog in het advies aan Gedeputeerde Staten over openbaarmaking onder meer het volgende:32
‘Voor milieu-informatie geldt dat dit in beginsel openbaar moet worden gemaakt. Een weigering van deze informatie is wel mogelijk, maar slechts na
een belangenafweging zoals is voorgeschreven door artikel 10 lid 7 Wob en/
of 11 lid 4 Wob. De Commissie is van mening dat een eventuele weigering
zeer deugdelijk moet worden gemotiveerd. Als die motivering niet kan worden
gegeven, dan zal het document (geanonimiseerd) verstrekt moeten worden. De
bestreden beschikking ontbeert op dit punt een deugdelijke motivering.’
Na beëindiging van het project is door een besluit van het college van Gedeputeerde Staten, behoudens de stukken van intern beraad, de geheimhouding
van het project Wieringerrandmeer geheel opgeheven. Naar de mening van
de Commissie is dat terecht, mede gegeven de maatschappelijke commotie
en de kosten van dit project. Die vragen om controle en verantwoording.
4.2.2 KNSF
Context
De Wob kent een verplichting tot actieve openbaarmaking van niet-ambtelijke adviezen.33 Uit het KNSF-dossier blijkt, dat in 2004 op ambtelijk niveau
duidelijk is aangedrongen op openbaarmaking van het zogeheten Akro-rapport op grond van de Wob. De voordelen van openbaarmaking werden daarbij
duidelijk aangegeven. KNSF was echter tegen openbaarmaking en meldde dit
enkele malen schriftelijk aan het college van Gedeputeerde Staten. Ondanks
heldere ambtelijke adviezen over de wenselijkheid van openbaarmaking, besloot het college van Gedeputeerde Staten op 22 maart 2005 tot geheimhouding van het rapport van Akro Consult. Volgens het college van Gedeputeerde
Staten diende openbaarmaking ‘geen nadrukkelijk belang’.
Echter, over de KNSF-kwestie waren er meerdere, soortgelijke rapportages.
Het belang van de rapporten was onder meer inzicht geven in de kosten van
het opruimen en ontwikkelen van het KNSF-terrein. Die kosten zouden medebepalend zijn voor het antwoord op de vraag hoeveel woningen er gerealiseerd zouden moeten worden om die kosten te kunnen dekken.
KNSF was, ondersteund door Arcadis, voorstander van de ontwikkeling van
1.700 woningen en zette daar stevig op in. De provincie Noord-Holland volgde deze lijn die werd ondersteund door in eerste instantie de gedeputeerden
Meijdam en later Hooijmaijers. Een chronologisch overzicht geeft inzicht.
32
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Advies Hoor- en adviescommissie, Kamer Ia aan Gedeputeerde Staten d d 16 december 2010
Artikel 9 Wob: Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor het openbaar maken, zo nodig en
mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het
oog op het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en
voorstellen
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Het begin
In 2003 levert KNSF (Arcadis) de open begroting aan voor het KNSF-terrein, volgens welke 1.700 woningen nodig zouden zijn om de saneringskosten van het terrein te kunnen dekken. Eveneens in 2003 krijgt bureau Oranjewoud van de provincie Noord-Holland de opdracht tot toetsing van de door
KNSF aangeleverde open begroting. Het college van Gedeputeerde Staten
schrijft vervolgens in 2003 een (openbare) brief aan de gemeente Muiden:
‘Uit de second opinion van Oranjewoud is af te leiden dat de begroting weliswaar globaal is en dat nader onderzoek gewenst is om tot nauwkeuriger
ramingen te komen, maar gezien het stadium waarin de plannen verkeren,
wordt de begroting als goed bestempeld’. En ook: ’Wij hebben geen moeite
met het aantal woningen van ca. 1.700 omdat het KNSF-terrein deel uitmaakt van een gebied waarvoor in het streekplan een woningbouwtaakstelling van 5.000 woningen geldt. Voor ons college is dat voldoende voor dit
moment’.
Dat KNSF dan al laat blijken vast te houden aan de 1.700 woningen, komt
duidelijk naar voren in een ambtelijk verslag: ‘Met KNSF is gesproken over
de rapportage van Oranjewoud op 20 juni 2003. KNSF geeft aan dat zij kanttekeningen hebben bij de opmerkingen van Oranjewoud over de ruimte in de
EHJURWLQJ =LM ZLM]HQ RS GH ULVLFR¶V HQ GH GDDUELM EHKRUHQGH ¿QDQFLHULQJVUHQte. Oranjewoud zet die rente te gemakkelijk op 6%. Gezien de omvang van
KHW SURMHFW ]DO HU ¿QDQFLHULQJ PRHWHQ SODDWVYLQGHQ HHQ UHQWH YDQ  JDDW RS
voor hypotheken maar niet voor projectontwikkeling met bijbehorende risico’s. De scenario’s zoals Oranjewoud die uitwerkt dat met enigszins minder
bebouwing evengoed nog kostendekkend wordt gewerkt, kloppen volgens
KNSF niet’.
KNSF schrijft het college van Gedeputeerde Staten overigens ook twee brieven met de strekking dat alles geheim moet blijven, behalve het aantal van
1.700 te realiseren woningen. Het presidium van Provinciale Staten – dus
niet Provinciale Staten zelf – wordt hierover eveneens schriftelijk geïnformeerd.
Intentieovereenkomst
De inhoud van de met KNSF gesloten intentieovereenkomst wordt eveneens
in het presidium samengevat gememoreerd. De overeenkomst zelf krijgen
presidium en Provinciale Staten niet te zien. Verder wordt een MER-procedure gestart, die op 4 oktober 2004 ter visie wordt gelegd, met in principe als
uitgangspunt in alle varianten: 1.700 woningen.
Over de intentieverklaring en het aspect geheimhouding wil de Commissie
het volgende opmerken. In artikel 5 van de overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland en KNSF staat: ’Partijen zullen, met inachtneming van
het hierna bepaalde, geheimhouding betrachten met betrekking tot de inhoud
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van deze Intentieverklaring, behoudens voor zover bekendmaking noodzakelijk is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving’.
De Commissie stelt vast dat deze bepaling uitgaat van geheimhouding, terwijl voor het bestuur openbaarheid uitgangspunt is en moet zijn. Een dergelijk bepaling in een overeenkomst staat volgens de commissie op gespannen
voet met de Wob, tenzij het om een uitzonderingssituatie gaat. Daarvan kan
bijvoorbeeld sprake zijn indien openbaarmaking de onderhandelingspositie
]R]HHU NDQ VFKDGHQ GDW HFRQRPLVFKH RI ¿QDQFLsOH EHODQJHQ JHDFKW PRHWHQ
worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking.
Bij de intentieverklaring is de Commissie echter niet gebleken welke argumentatie en afweging ertoe hebben geleid dat de provincie Noord-Holland
akkoord is gegaan met een generieke geheimhoudingsbepaling. Nu dat niet
duidelijk is gemaakt, leidt dat de Commissie tot de conclusie dat een dergelijke generieke geheimhoudingsverklaring dan ook ongepast is.
Selectieve openbaarmaking
Het volgende relaas laat zien dat er in deze casus selectief met geheimhouding en openbaarmaking is omgegaan.
Ten eerste. Naar aanleiding van een Wob-verzoek – in 2003 ingediend door
een burger met uitzicht op het KNSF terrein – besluit het college van Gedeputeerde Staten op basis van een belangenafweging in het licht van de
Wob inzage aan de verzoeker te geven in de contra-expertise van ingenieursbureau Oranjewoud over de open begroting van KNSF aangaande de
exploitatie van het KNSF-terrein, voor zover daarin geen gegevens uit de
open begroting van KNSF zijn opgenomen. De leden van Provinciale Staten
ontvangen een brief met het besluit hierover. Expliciet besluit het college van
Gedeputeerde Staten om de contra-expertise zelf niet aan Provinciale Staten
PHH WH ]HQGHQ %LM GH LQ]DJH ELM GH JULI¿HU YDQ 3URYLQFLDOH 6WDWHQ YDQ GH
contra-expertise, zijn de delen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de open
begroting van KNSF (opgesteld met behulp van Arcadis) dan wel daartoe
zijn te herleiden, weggelakt.
Ten tweede. Eind 2004, begin 2005 wordt een contra-expertise van bureau
Grid gepubliceerd. In het rapport wordt geconcludeerd dat het terrein nagenoeg schoon is, dat de kosten van sloop met minstens een factor tien overdreven werden en dat die ‘gevaarlijke fabriek’ in ieder geval haar poorten
zou sluiten omdat ze niet rendabel was.
Overigens constateert de Commissie dat de opsteller van het rapport aan de
kant van Grid een erkend tegenstander is van bouw op het KNSF-terrein. Het
gaat de Commissie er in dit geval niet om vast te stellen in welk rapport de
juiste feiten en conclusies zijn opgenomen, maar om de vraag hoe (consequent) er met het aspect geheimhouding en openbaarmaking is omgegaan.
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Ten derde. In 2004 geeft de provincie Noord-Holland een opdracht aan Akro
Consult om te adviseren over de strategie voor overleg met grondeigenaren.
Volgens Akro Consult zou een aantal van 600-700 woningen (in plaats van
1.700, zoals door KNSF berekend) ook volstaan om aan de kosten, verbonden aan sanering van KNSF-terrein, te voldoen. Daarna volgen kritische
reacties op het Akro Consult rapport, afkomstig van KNSF (Arcadis) en een
second opinion van Cap Gemini. Het rapport van Akro Consult wordt geheim gehouden en niet openbaar gemaakt.
Rapport Akro Consult: ambtelijk advies versus gedeputeerden
Uit vergaderstukken van het college van Gedeputeerde Staten blijkt dat voormalig gedeputeerde Meijdam van mening was dat Akro Consult de vragen
die de provincie had gesteld niet had beantwoord en dat om die reden het
Akro-rapport de status kreeg van ‘ambtelijke verkenning’. Bovendien zou,
na een contra-expertise van Cap Gemini het Akro-rapport door de provincie
Noord-Holland als achterhaald zijn beschouwd en daarom als niet meer relevant aangemerkt.
Op 26 oktober 2004 besluit het college van Gedeputeerde Staten – onder
oplegging van geheimhouding – Provinciale Staten te informeren en eerst
gesprekken met VROM, de gemeente en KNSF te willen voeren over de
nieuwe ramingen. Dus geen openbaarheid. Het collegelid Meijdam stelt dan
‘dat hij er niet omheen kan KNSF in elk geval nu reeds te informeren over
de nieuwe cijfers’. Het college van Gedeputeerde Staten stemt hiermee in.
Op ambtelijk niveau blijft men er anders over denken. Het blijkt namelijk dat
de beeldvorming, dat de provincie Noord-Holland 1.700 woningen wenst,
volgens ambtelijke adviezen dient te worden rechtgezet door openbaarmaking van de nieuwe Akro-ramingen. Uit documentatie blijkt dat het college
van Gedeputeerde Staten een ambtelijk advies over communicatie en strategie ontving. Dat advies maakt duidelijk dat op ambtelijk niveau werd voorgesteld maximale openbaarheid te betrachten over het Akro-rapport (waaruit
blijkt dat met veel minder woningen kan worden volstaan) en dat het voor
diverse partijen verheugend moest zijn dat de ramingen neerwaarts konden
worden bijgesteld.
Begin 2005 neemt gedeputeerde Hooijmaijers de portefeuille KNSF van
gedeputeerde Meijdam over en volgt diens lijn van geheimhouding van het
Akro-rapport. Op dat moment ligt er een brief van KNSF met als strekking
dat alle cijfers en dus ook het Akro-rapport geheim moeten blijven en dat de
provincie de gemaakte afspraken zal schenden als zij toch de nieuwe cijfers
van Akro Consult openbaar maakt.
Uit twee nota’s van het college van Gedeputeerde Staten (respectievelijk van
22 februari 2005 en 22 maart 2005) blijkt echter dat voor geheimhouding
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van het rapport, aldus het in de nota’s opgenomen advies van het ambtelijk
apparaat, geen feitelijke grondslag in de Wob was te vinden.
7HJHQRYHU GH EH]ZDUHQ YDQ .16) RYHU RSKHI¿QJ YDQ GH JHKHLPKRXGLQJ
stellen ambtenaren van de provincie Noord-Holland dat de bezwaren van
KNSF niet overtuigend zijn, omdat KNSF niet duidelijk maakt welke schade
zij zou leiden bij openbaarmaking van het Akro-rapport.
Ondanks de heldere ambtelijke adviezen over de wenselijkheid van openbaarmaking, besluit het college van Gedeputeerde Staten op 22 maart 2005
tot geheimhouding van het ‘Rapport Bloemendalerpolder KNSF terrein,
strategiebepaling’ van Akro Consult. Volgens Gedeputeerde Staten dient
openbaarmaking ‘geen nadrukkelijk belang’ en was er geen Wob-verzoek tot
openbaarmaking ingediend.
Wob-zaak 2011
De heer Zijlstra doet in 2011 namens de PvdA Muiden/Muiderberg een
beroep op de Wob. Hij verzoekt Gedeputeerde Staten een afschrift van alle
ondertekende afspraken en contracten tussen de provincie en projectontwikkelaars of provincie en publieke partijen over de Bloemendalerpolder en het
KNSF-terrein in de gemeenten Weesp en Muiden. Hij verwijst hierbij naar
de, in zijn bijzijn door de heer Hooijmaijers genoemde, side letters.
Het college van Gedeputeerde Staten verstrekt de gevraagde informatie, geeft
voorts aan dat de side letters niet bestaan en dat deze daarom niet kunnen
worden overhandigd. Het college van Gedeputeerde Staten schrijft: ‘Op 7
juli 2011 heeft u ons op grond van de Wob verzocht om openbaarmaking van
alle afspraken en contracten tussen de provincie en projectontwikkelaars of
provincie en publieke partijen die betrekking hebben op de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein. Naar aanleiding van uw verzoek verstrekken wij
u hierbij kopieën van de gevraagde ondertekende stukken. Een indexlijst is
bijgevoegd. Voor het overige hebben wij geen documenten aangetroffen die
betrekking hebben op uw verzoek. Wij zijn uitdrukkelijk niet op de hoogte
van het bestaan van side letters inzake deze ontwikkelingsprojecten, waarnaar
u verwijst in uw brief. Derhalve kunnen wij u die ook niet overhandigen.’
De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat er in deze casus daadwerkelijk side letters zijn gebruikt.
Conclusie
De commissie concludeert dat gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers,
alsmede het college van Gedeputeerde Staten onvoldoende duidelijk hebben
gemaakt welke belangen op welke wijze zijn afgewogen en ook niet dat geheimhouding van het Akro-rapport noodzakelijk was. Deze conclusie klemt
temeer daar er vanuit het ambtelijk apparaat meerdere malen andersluidende
adviezen zijn verstrekt.
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4.3 Casuïstiek mandatering
4.3.1 Distriport
Voor wat betreft het dossier Distriport beperkt de Commissie zich in deze
paragraaf tot het bespreken van het mandateringsaspect. In deze casus draait
het onder meer om het door gedeputeerde Hooijmaijers in juni 2007 ondertekende afsprakenkader, de bijbehorende bijlagen en een nadien boven water
gekomen side letter. De vraag is of de gedeputeerde gemandateerd was deze
overeenkomsten te tekenen.
Van belang is dat op 19 juni 2007 het college van Gedeputeerde Staten heeft
besloten gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren voor ondertekening van
‘intentionele afspraken’ met de andere bij het project Distriport betrokken
partijen. Gedeputeerde Staten tonen zich daardoor bekend met het project en
verklaren zich akkoord met zijn betrokkenheid daarbij.
Later blijkt echter, dat het afsprakenkader ook concrete in plaats van louter
intentionele afspraken bevat. Reden voor de provincie Noord-Holland de
huisadvocaat om een beoordeling te vragen.34 Deze stelt het volgende: ‘Nu
het Afsprakenkader verder gaat dan het maken van intentionele afspraken,
dient de vraag zich aan of gedeputeerde Hooijmaijers buiten zijn mandaat is
getreden. Dat vergt een uitleg van het besluit van GS, waarbij alle omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld. Bij eerste lezing van
dit besluit lijkt het er echter op dat het mandaat zich beperkt tot het aangaan
intentionele afspraken en dus niet (ook) het aangaan van een koopovereenkomst ter zake van het verwerven van gronden. Wellicht kunnen andere omstandigheden dus tot een ander oordeel leiden’.35
Binnen de provincie Noord-Holland wordt ambtelijk geconstateerd dat het
afsprakenkader op onderdelen concrete afspraken bevat. Dat lijkt verder te
gaan dan ‘intenties’ en lijkt daarom buiten het mandaat te vallen. Ambtelijk wordt echter ook niet uitgesloten dat het wellicht de bedoeling was om
Hooijmaijers ook voor de gemaakte afspraken te machtigen. Voor wat betreft
de side letter wordt explicieter gesteld dat de daarin vervatte afspraken verder gaan dan intenties.
Wat daar ook van zij, in 2011 hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten in het openbaar gesteld, dat Hooijmaijers onder het afsprakenkader,
de bijlagen en de side letter zonder mandaat zijn handtekening heeft gezet.36
34
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De Commissie merkt op dat er meerdere advocaten zijn geraadpleegd die verschillende visies hebben weergegeven
Dat maakt dat de gedeputeerden die daarmee tijdens een dergelijk proces worden geconfronteerd goed dienen vast te
leggen welk advies waarom wordt gevolgd Het gaat de Commissie er overigens niet om zelfstandig vast te stellen
welk advies er juist is
Interne memo van 6 juli 2011 aan gedeputeerde Van Run
Zie de notulen Statenvergadering van 11 juli 2011 , p 51-91 over Distriport
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Daartegenover staat overigens een visie van een door de Commissie geïnterviewde persoon binnen het ambtelijk apparaat die meent dat Gedeputeerde
Staten over het afsprakenkader en de bijlagen binnen een week na het tekenen daarvan alsnog een besluit hebben genomen, waardoor de gedeputeerde
(met terugwerkende kracht) alsnog gemandateerd zou zijn.
Conclusie
In de laatste constateringen zit de pijn: de Commissie heeft niet op adequate
wijze aan de hand van documentatie kunnen vaststellen of:
1. Er overeenstemming was tussen mandaatgever en mandaatnemer over de
reikwijdte van het mandaat.
2. De gedeputeerde al dan niet binnen diens mandaat heeft gehandeld.
3. Er controle door de mandaatgever heeft plaatsgevonden of de mandaatnemer zowel naar de letter als naar de geest van het verstrekte mandaat
heeft gehandeld.
In algemene zin beveelt de Commissie aan deze drie stappen voortaan duidelijk vast te leggen, opdat op eenvoudige wijze reconstructie mogelijk is. Dat
dit bij Distriport maar in beperkte mate kan worden gereconstrueerd, geeft
meer betekenis aan deze aanbeveling. De kleuring die deze casus heeft gekregen door het plotseling opkomen van een side letter, maakt de noodzaak
tot reconstructie groot, zowel in het belang van direct betrokkenen als uit het
oogpunt van (democratische) controle.
4.3.2 Broekhornpolder
In de casus Broekhornpolder draait het om een subsidieverlening van
1 miljoen euro, terwijl er een gegeven subsidieplafond van € 600.000,- was.
Hierna worden enkele van belang zijnde feiten gepresenteerd.
In 2006 hebben Gedeputeerde Staten besloten de gedeputeerde verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, de heer Hooijmaijers, aan te wijzen als
eerstverantwoordelijke voor het project, zonder daarbij duidelijke en eenduiGLJH ¿QDQFLsOH NDGHUV YRRU KHW PDQGDDW WH VWHOOHQ
Wegens het ontbreken van adequate documentatie aan de kant van de provincie Noord-Holland is niet duidelijk vast te stellen op welke wijze vervolgens
het traject van subsidieverlening is verlopen. In ieder geval is er geen minute
– een ambtelijk voorstel aan Gedeputeerde Staten – boven water gekomen
waaruit een toezegging blijkt, noch is gebleken dat de gedeputeerde onderteNHQLQJ YDQ ¿QDQFLsOH DIVSUDNHQ DDQ *HGHSXWHHUGH 6WDWHQ KHHIW JHPHOG
Wel is duidelijk dat de gemeente Heerhugowaard – een wederpartij in dit
project – zich in mei 2009 op gemaakte afspraken beroept en de provincie
Noord-Holland verzoekt ‘gestand te doen’ aan haar toezegging van 1 miljoen
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euro subsidie.37 Omdat het subsidieplafond was bereikt, wordt dit geweigerd.
In oktober 2009 herhaalt de gemeente Heerhugowaard haar verzoek en wordt
het opnieuw afgewezen.
Conclusie
Ook dit dossier maakt duidelijk dat de in de conclusie van paragraaf 4.3.1
opgenomen punten expliciet gedocumenteerd en gecontroleerd dienen te
worden. Zowel om intern de zaken goed op orde te hebben en toezeggingen
en risico’s afdoende in beeld te hebben, alsmede teneinde een betrouwbare
overheid tegenover derden te kunnen zijn. Die mogen er normaliter immers
op vertrouwen dat toezeggingen gestand worden gedaan.

4.4 Casuïstiek in- en externe controle
De juridische control werd volgens de accountant in het verleden te incidenteel uitgevoerd bij besluitvorming in het college over de planning en uitvoering van grote projecten. Een voorbeeld laat zien dat juridische control nuttig
en van toegevoegde waarde kan zijn.
De Commissie heeft een memo aangetroffen over een juridisch advies over
het ‘wegsluizen’ van een deel van het provinciale vermogen. Dit advies is
toentertijd gevraagd door de portefeuillehouder Financiën (Hooijmaijers).
Wat was het geval?
Vraagstelling38
Is het mogelijk provinciale gelden weg te sluizen naar stichtingen of andere
externe rechtspersonen zodanig dat voor het oog van de buitenwereld de provinciale vermogenspositie minder omvangrijk lijkt dan nu?
Huisadvocaat Pels Rijcken onderschrijft het onderstaande advies, dat is opgesteld samen met AFD en CS.
Conclusie inclusief advies en eventuele risico’s
Het overhevelen van gelden naar andere rechtspersonen met behoud van de
zeggenschap over die gelden levert geen minder omvangrijke vermogenspositie op dan de huidige.
Door een wijziging in de afschrijvingsmethode en een uitbreiding van de
voorzieningen kan dit effect (beperkt) wel bereikt worden. Grote bedrijfsmatige risico’s levert een dergelijke boekhoudkundige operatie niet op: in geval
37

38

Financiële afspraken gebiedsontwikkeling Broekhorn Heerhugowaard, 5 maart 2007 Ondertekend door De Boer
(wethouder Heerhugowaard), Hooijmaijers (gedeputeerde Noord-Holland) en Vos (directeur ontwikkeling Bouwfonds
Haarlem)
Memo ‘Gelden onderbrengen in stichtingen’, opgesteld op verzoek van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, 21
februari 2008
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YDQ ¿QDQFLsOH QRRG NDQ DOWLMG EHVORWHQ ZRUGHQ GH DIJHVFKUHYHQ EH]LWWLQJHQ
opnieuw te activeren, waardoor de weggestopte bedragen weer opnieuw beschikbaar komen.
Voor een oplettende minister is echter geen van de beide maatregelen verborgen te houden.
Het ‘wegsluizen’ is na het negatieve advies niet geconcretiseerd. Dit is naar
de mening van de Commissie een voorbeeld van een goede en daarmee
terechte ambtelijke interventie. Ook is ambtelijk een rechtmatig alternatief
aangeboden om het balanstotaal te verlagen, door het afschrijven van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

4.5 Casuïstiek ruimtelijke ordening
4.5.1 Totstandkoming structuurvisie
Een melding heeft betrekking op het feit dat toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers in 2009 vier projecten in de structuurvisie wilde laten opnemen: Leeker Woonlanden, Obdam, ’t Kruis Heerhugowaard en Bovenkerkerpolder.
Dit werd opmerkelijk gevonden, want Hooijmaijers heeft de keuze voor deze
vier projecten in de richting van het ambtelijk apparaat nooit goed onderbouwd of gemotiveerd.
Dat hij een keuze heeft gemaakt uit verschillende projecten, is op zich niet
zo vreemd. Bij het opstellen van de structuurvisie heeft de provincie ervoor
gekozen actief te informeren naar de wensen van bewoners, volksvertegenwoordigers, bestuurders, maatschappelijke en intermediaire organisaties en
het bedrijfsleven. Er is onder meer met een ‘karavaan’ langs 25 plaatsen en
evenementen gereisd. Er is ook bekendheid gegeven aan de structuurvisie op
de jaarlijkse nationale (Provada) en internationale (MIPIM) vastgoedbeurzen. Het past binnen de verantwoordelijkheid van de gedeputeerde een keuze
uit de voorstellen te maken.
Bij drie van de vier projecten is de mogelijkheid van gebiedsontwikkeling
in elk geval al eerder aan de orde geweest. In 2004 waren Leeker Woonlanden en ’t Kruis Heerhugowaard in het voorstel voor het Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord (streekplan) genoemd als mogelijke locaties voor
landschappelijk wonen. Provinciale Staten hebben dat destijds tegengehouden. Er zijn in het verleden ook verkenningen geweest naar de mogelijkheid
om in de Bovenkerkerpolder te gaan bouwen.
Aan het college van Gedeputeerde Staten is als optie voorgelegd de vier
SURMHFWHQ VSHFL¿HN DDQ WH ZLM]HQ DOV PRJHOLMNH WRHNRPVWLJH ORFDWLHV YRRU
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landschappelijk wonen. De andere optie was om de vier projecten niet aan te
ZLM]HQ PDDU JHPHHQWHQ GH PRJHOLMNKHLG WH ELHGHQ RQWKHI¿QJ YRRU GH]H ORcaties aan te vragen. Het ambtelijk advies was te kiezen voor de laatste optie,
vanuit de gedachte dat een initiatief vanuit de gemeente tot een meer gedragen beslissing zou leiden. Het college van Gedeputeerde Staten heeft echter
gekozen voor de eerste optie.
De Commissie concludeert, dat de besluitvorming procedureel zorgvuldig
lijkt te zijn geweest in die zin dat ambtenaren de ruimte hebben gekregen
hun voorkeuren tot uiting te brengen. Echter, het is en het blijft de vraag
waarom voormalig gedeputeerde Hooijmaijers juist deze vier projecten koos.
Temeer daar een sluitende business case telkenmale ontbreekt. Bovendien
is bij ieder van de genoemde projecten een wederpartij betrokken waarmee
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers – tegen de bestuurlijke en ambtelijke
mores in – afsprak zonder daar altijd het ambtelijk apparaat bij te betrekken
en deze inhoudelijk te informeren. Door een dergelijk handelen ontstaat op
z’n minst genomen de schijn van belangenverstrengeling.
4.5.2

Inpassingsplannen

In de streekplannen Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid werkte de
provincie met rode contouren. Deze dienden om de grens van het stedelijke
gebied aan te geven. Daarbuiten was de provincie veel terughoudender bij
het toestaan van grootschalige woningbouw of bedrijvigheid. Voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers en handelaren in grond was het
aantrekkelijk te proberen hun gronden binnen de rode contouren te krijgen.
De gronden zouden daardoor (veel) meer waard worden.
Bouwen in de Bloemendalerpolder
In het streekplan Noord-Holland Zuid was voor de Bloemendalerpolder een
rode contour gemaakt. Daarbinnen was bebouwing toegestaan, maar niet
verplicht. Op verschillende momenten hebben projectontwikkelaars aan
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers gevraagd in Aetsveld-Oost te mogen
bouwen. Een verzoek van BP&L – een bedrijf dat bemiddelt in vastgoedprojecten op het gebied van woning- en utiliteitsbouw en gebieds- en locatieontwikkeling – in 2005 heeft Hooijmaijers op advies van de ambtelijke organisatie doorverwezen naar de gemeente Weesp. Op een verzoek van Lake
Property (Gideon Kwint – Kennemerland Beheer) uit 2009 is geen reactie
van de provincie gevonden.
De commissie constateert een op het oog correcte gang van zaken. Vragen en
verzoeken aan een gedeputeerde mag, maar bij een vervolg dient er dan wel
een ambtelijke toets te volgen. Maar ook hier hetzelfde patroon: afspraken
met wederpartijen zonder ambtenaren en inhoudelijke terugkoppeling waardoor ook hier sprake is van de schijn van belangenverstrengeling.
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Voorbeeld: Lobby voor oprekken rode contouren Zwaanshoek-Noord
Ontwikkelaar Verwelius bezat gronden in Zwaanshoek-Noord. In het kader
van het programma Recreatie om de Stad werd dit gebied bestemd voor recreatie. Verwelius heeft tot aan de Raad van State geprocedeerd tegen het daartoe
strekkende bestemmingsplan. De Raad van State heeft zijn beroep in juli 2008
ongegrond verklaard, waarna het bestemmingsplan onherroepelijk werd.
'RRU GH]H XLWVSUDDN ZHUGHQ GH JURQGHQ YDQ 9HUZHOLXV PLQGHU ZDDUG YRRU
grond met bestemming woningbouw kan een hogere prijs worden gekregen
dan voor grond met bestemming recreatie. Verwelius ging met de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) in gesprek over onteigening van de gronden. DLG
voerde de onderhandelingen in opdracht van de provincie.
De directeur van Verwelius heeft in augustus 2008 in een gesprek met een
medewerker van DLG gezegd dat het bedrijf in overleg was met de provincie en de gemeente over het oprekken van de rode contouren tot binnen het
onherroepelijk geworden bestemmingsplan. De ratio hiervan is, dat voor
grond binnen de rode contouren de hogere ‘woningbouwprijs’ kan worden
gekregen. Binnen de provincie heeft voormalig gedeputeerde Hooijmaijers –
blijkens het ambtelijk apparaat – mondeling aangedrongen bij de ambtelijke
organisatie op aanpassing van de rode contouren. Hiervoor bestaan echter
geen schriftelijke bewijzen.
De gesprekken zijn nog enige tijd doorgegaan. In april 2009 laat DLG echter
aan de provincie weten de onderhandelingen met Verwelius (en met Ymere,
een woningcorporatie die ook grond heeft in het gebied) stil te leggen, aangezien Verwelius dan in overleg is met voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
en wethouder Bezuijen (Haarlemmermeer) over samenwerking en grondWUDQVDFWLHV LQ GH ZHVWÀDQN YDQ +DDUOHPPHUPHHU
Ook hier oordeelt de Commissie dat bij een gebrek aan adequate documentatie en onderbouwing van de business case die voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers kennelijk zag, hij zich kwetsbaar heeft gemaakt. Temeer door
de druk die hij voorts uitoefende, althans die binnen het ambtelijk apparaat
als zodanig werd ervaren, waardoor hij de schijn van belangenverstrengeling
tegen zich krijgt.

4.6. Casuïstiek deelnemingen
4.6.1 ODENH
Het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland
(ODENH) betreft een 100% deelneming van de provincie Noord-Holland.
Het gaat om een participatiefonds gericht op het verstrekken van risicoka79

pitaal in ondernemingen die nieuwe producten en technologie ontwikkelen
op het gebied van duurzame energie. De directievoering over het fonds is
uitbesteed aan de Stichting Associatie Technologie Overdracht (ATO), die de
heer H. Bais als voorzitter heeft. Deze stichting had al jaren kennis en ervaring opgebouwd in de sector en ontving daarvoor subsidie van de provincie.
Voorts werd een raad van commissarissen benoemd om toezicht te houden
op de directie, de investeringen en de algehele bedrijfsvoering. Bij de start
van ODENH heeft de provincie Noord-Holland een bedrag van ruim 3 miljoen ter beschikking gesteld. Geld afkomstig uit de Extra Investeringsimpuls
Noord-Holland (EXINH).
ODENH verwierf als belangrijkste participaties:
% HHQ EHODQJ YDQ  LQ 'DUZLQ' ZDDURYHU PHHU LQ SDUDJUDDI  
% een belang van 20% in gasturbinefabrikant EECT (failliet gegaan in oktoEHU  
% HHQ EHODQJ YDQ  LQ *OREDO %ODGH 7HFKQRORJ\ *%7 
% HHQ EHODQJ YDQ  LQ 7XN7XN
% een belang van 21% in Biogast.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft op basis van een interne evaluatie op 6 september 2011 besloten om aan de Europese Commissie geen
verlenging aan te vragen voor het toestaan van steunmaatregelen ten gunste
van ODENH, waardoor het fonds per 1 oktober 201239 geen nieuwe investeringen meer kan doen. Bovendien is de directievoering van ODENH per die
datum aan een andere partij overgedragen.
Binnen de provincie Noord-Holland wordt het plaatsen van het beheer op afstand van een dergelijk fonds thans als onwenselijk ervaren omdat de provincie geen direct zicht heeft op de activiteiten van het fonds. Dit klemt temeer
daar bij de oprichting van ODENH – met goedkeuring, althans medeweten,
van de verantwoordelijk gedeputeerde Moens – afspraken zijn gemaakt die
de Commissie als minder wenselijk ervaart en waarvan uit oogpunt van good
governance vraagtekens bij kunnen worden gezet. Bijvoorbeeld:
% het feit dat een door de provincie Noord-Holland benoemde commissaris,
tevens als bestuurder fungeerde van ATO. Dat wil dus zeggen dat de commissaris toezicht gaat houden op de directievoering van ATO, een organiVDWLH ZDDU KLM]HOI EHVWXXUOLMN ELM EHWURNNHQ LV
% het feit dat ATO de directie voert over ODENH en daarmee verantwoordelijkheid draagt voor een participatie van ODENH in DarwinD, terwijl
ATO zelf ook aandeelhouder is in DarwinD. Een situatie waarin (de schijn
YDQ EHODQJHQYHUVWUHQJHOLQJ NDQ RQWVWDDQ

39

Voor het investeringsreglement van ODENH was per 1-10-2007 toestemming verleend door de Europese Commissie
conform artikel 108, derde lid, van het VWEU (oud artikel 88, derde lid, EG-verdrag) De toestemming was verleend
voor 5 jaar.
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% het feit dat ATO naast een behoorlijke beheersvergoeding contractueel
ook een succes fee was overeengekomen: bij verkoop van een deelneming
door ODENH zou ATO een vergoeding krijgen van 2 % van het verschil
tussen de verkoopopbrengst en het in de betreffende deelneming geïnvesteerde bedrag. Je kunt een dergelijk (bonus)afspraak enerzijds zien als
een positieve prikkel richting de fondsbeheerder om er het maximale uit
te slepen, hetgeen goed is voor ODENH en voor de beheerder. Anderzijds
kan de opvatting worden gehanteerd dat een dergelijke prikkel bij een behoorlijke beheersvergoeding niet noodzakelijk is: de beheerder wordt er al
voor betaald om er het maximale uit te halen. Bovendien kan bij een dergelijke prikkel (de schijn van) belangenverstrengeling ontstaan, waarbij
de beheerder voor een korte termijn opbrengst gaat in plaats voor langer
termijn rendement van het fonds.
Overigens is de Commissie daadwerkelijke belangenverstrengeling niet
gebleken. Maar gegeven vorenstaande onwenselijkheden en de potentiële
risico’s die daarmee gepaard gaan acht de Commissie het een begrijpelijke keuze van de provincie om geen verlening van steunmaatregelen voor
ODENH aan te vragen, geen nieuwe investeringen meer te doen en bovendien de directievoering door ATO te staken.
4.6.2 DarwinD
Zoals uit de vorige subparagraaf bleek heeft ODENH geparticipeerd in DarwinD en wel voor een aandelenbelang van 32,7%. Indirect betreft dit – via
het 100% aandeelhouderschap van de provincie Noord-Holland in ODENH
– in feite een participatie van de provincie. Op het eerste gezicht lijkt de
SDUWLFLSDWLH ¿QDQFLHHO EH]LHQ XLWHUVW VXFFHVYRO WH ]LMQ JHZHHVW KHW HHUVWH
project sinds de oprichting van ODENH leverde een winst op van 8 miljoen euro toen de grootste aandeelhouder van DarwinD (51%) de aandelen
van ODENH in 2008 overnam. Het project had echter ook een groot – qua
RPYDQJ JURWHU GDQ /DQGVEDQVNL ± ¿DVFR YRRU GH SURYLQFLH NXQQHQ ZRUGHQ
Daarover het volgende.
ODENH betreft een participatiefonds met een zogeheten revolving karakter.
Ofwel: de opbrengsten voor ODENH bleven beschikbaar voor nieuwe (andere) projecten. Het college van Gedeputeerde Staten wilde echter opnieuw
een belang van 10% nemen in DarwinD. Dit vanwege het werkgelegenheidsaspect in de kop van Noord-Holland indien het bedrijf zich daar zou
vestigen. Met het moederbedrijf van DarwinD is diverse malen gesproken en
onderhandeld over vormen van steun of participatie. Voormalig gedeputeerde
Moens, die duurzame energie in zijn portefeuille had, klopte eens bij zijn
collega-gedeputeerde Hooijmaijers aan omdat DarwinD ‘cru’ gezegd geld
nodig had. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers liet vervolgens onderzoeken of de provincie 100 miljoen uit de kapitaalmarkt kon halen om dit door
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te lenen (zie verder paragraaf 3.6.2). Een bedrag dat later – mede door ambtelijke adviezen, due dilligence en juridische onderzoeken – drastisch werd
verlaagd en ook de vorm van verbondenheid (lening, participatie, garantstelling) wijzigde in 2008 nogal eens. Overigens was voormalig gedeputeerde
Moens begin 2008 in gesprek met Econcern om voor dit bedrijf consultancywerkzaamheden te gaan verrichten (zie verder paragraaf 4.7.4). Voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers heeft relaties uit zijn netwerk (zie paragraaf 4.7.7
en 4.7.8) in positie gebracht voor een functie bij DarwinD.
Ultimo 2008 werd de haalbare inbreng van de provincie bijgesteld tot 21,5
miljoen euro voor een aandelenbelang van 10% en een garantstelling voor
8,5 miljoen euro (deze is nooit geëeffectueerd). Voor de zomer van 2009 lag
er een voorstel op tafel om 10,7 miljoen euro voor de aandelen te betalen
(20%) en om aanvullend een lening van 10,8 miljoen euro aan DarwinD te
verstrekken. Alvorens deze plannen konden worden besproken in Provinciale
6WDWHQ UDDNWH (FRQFHUQ HFKWHU ¿QDQFLHHO LQ GH SUREOHPHQ HQ ZHUG RS  MXQL
2009 failliet verklaard.
Kortom – met hindsight bias – goed dat de provincie geen lening heeft verstrekt van 100 miljoen euro. Of welke andere investering of geldverstrekking
in de richting van Econcern/DarwinD dan ook. De analyse van de stukken
leert echter ook dat het op basis van de toentertijd ter beschikking staande
documentatie de vraag was hoe verstandig het was om vanuit de provincie
Noord-Holland in te stappen bij Econcern/DarwinD. Het riep ook ambtelijk
de nodige vragen op. De business case was niet helder en het was de vraag of
die positief zou kunnen worden. Er waren (te) veel onzekerheden.
Maar de belangen aan de kant van Econcern om de provincie Noord-Holland
binnen te halen waren groot. De verkoop van een aandelenbelang zou de
onderneming niet alleen van liquiditeiten voorzien. De verkoop van een relatief klein aandelenpakket tegen een hoge waarde zou tot een herwaardering
binnen Econcern leiden van het in eigen handen blijvende aandelenpakket.
Een herwaardering van relatief lage boekwaarde van het aandelenpakket tot
een veel hogere marktwaarde, ten bedrage van de prijs die de provincie zou
moeten betalen. Het zou leiden tot een ‘papieren winst’ binnen Econcern
van tientallen en mogelijk zelfs honderden miljoenen euro. Genoeg om voor
het conglomeraat aan bedrijven waarvan DarwinD binnen Econcern deel
uitmaakte het resultaat enorm op te krikken. Econcern moest een dergelijk
UHVXOWDDW ODWHQ ]LHQ RP GH NUHGLHWOLMQHQ YDQ ¿QDQFLHUV RSHQ WH KRXGHQ
Dat de nood bij Econcern hoog was blijkt uit het feit dat de verkoop van een
aandelenbelang aan de provincie Noord-Holland al in 2008 in de boeken was
gezet. Terwijl deze toen dus niet, feitelijk: nimmer, was gerealiseerd.
Dat de nood hoog was moge ook blijken uit het volgende. Tijdens het proces
van aftasten of het verstandig was om als provincie in DarwinD te stappen
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is een due dilligence onderzoek uitgevoerd door Deloitte. Daarin werd een
bandbreedte qua waarde voor het door de provincie te nemen aandelenbelang genoemd tussen de 4 en 40 miljoen euro. Toenmalig VVD-Statenlid
mevrouw Post maakte daar in een vergadering gehakt van door het volgende
te schetsen: het is als het verkopen van een tweedehands auto die in het
ANWB-boekje staat met een waarde tussen de vier- en veertigduizend euro.
Zonder garantie. Partijgenoot en toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers vroeg
aan Post tijdens een schorsing van de vergadering wat ze precies met DarwinD ging doen. Zij stelt: ‘En toen heb ik letterlijk gezegd: ik maak er gehakt van. Hij stoof op en zei tegen mij: dat is toch niet nodig. Waarom houd
je het niet lauw-lauw.’ Hetgeen zij niet deed waarna gedeputeerde Bond het
voorstel om iets met DarwinD te doen introk.
Waarop kort nadien de toenmalig CEO van DarwinD Post opbelde om een
toelichting op de propositie te geven. Zonder succes. Hetgeen aanleiding
was om een niveau hoger te schakelen: een commissaris van Econcern belde
persoonlijk met Post. Het betrof haar partijgenoot Ed Nijpels. Die haar
dus belde in zijn hoedanigheid als lid van de raad van commissarissen van
Econcern. Huidig gedeputeerde Post daarover tegenover de Commissie: ‘En
uit dien hoofde belde hij mij. Hij gaf aan dat hij mij graag wilde uitleggen
waarom het zo van belang was dat wij als provincie zouden participeren in
DarwinD. Toen heb ik letterlijk tegen hem gezegd…. Hij zei: als je het niet
begrijpt wil ik het graag uitleggen’. Maar Post begreep het heel goed en
dacht – zo stelde zij tegenover de Commissie – het volgende: ‘Wij beginnen
op de verkeerde voet. Ik heb tegen hem gezegd: Ed, het probleem is geloof
ik niet dat ik het niet begrijp. Het probleem is dat ik een liberaal ben. En ik
vind dat je in dit soort situaties de markt zijn werk moet laten doen. En jij
zult ongetwijfeld begrijpen wat ik hiermee bedoel. Ik dacht iets lelijks. Ja,
dat was voor hem ook …. Hij begreep ook donders goed wat ik bedoelde.’
(Q¿Q 'H SDUWLFLSDWLH RI VWHXQ LQ DQGHUH YRUP JLQJ QLHW GRRU (HQ ¿DVFR
bleef de provincie Noord-Holland bespaard.
4.6.3

ONHN

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord (ONHN) is in 2007 opgericht en heeft de provincie Noord-Holland als grootaandeelhouder, namelijk
voor 50 procent. Overige aandeelhouders zijn 24 gemeenten en de Kamer van
Koophandel. ONHN draagt zorg voor de uitvoering van een stimuleringsprogramma en andere initiatieven ten behoeve van de regionale en lokale economie in de kop van Noord-Holland. Het is uitgegroeid tot een concern met
onder meer een vastgoed- en een participatiebedrijf.
In dit rapport komt ONHN nader aan de orde in de paragrafen 4.7.5 en 4.8
inzake Leeker Woonlanden (inzake een lening van 1 miljoen euro om een
participatie te verwerven) en in paragraaf 4.8 inzake Distriport (over de in die
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casus opgedoken side letter). Het gaat om casuïstiek die de vraag oproept of
de provincie Noord-Holland wel in alle gevallen goed genoeg op de hoogte is
over wat er heeft gespeeld en speelt binnen een verbonden partij zoals ONHN.
De Commissie kan niet anders dan die laatste vraag, aan de hand van de in
deze paragraaf besproken casuïstiek (ODENH, DarwinD en ONHN) en voor
zover het de relevante onderzoeksperiode betreft, negatief beantwoorden.
Maar voegt er wel aan toe dat diverse gebreken intern binnen de provincie
Noord-Holland inmiddels zijn onderkend, dat de touwtjes ten aanzien van
deelnemingen noodzakelijkerwijs worden aangetrokken en dat toezichtstructuren worden herzien. Hetgeen perspectief schept voor een betere beheersing
op dit punt in de toekomst.40

4.7 (De schijn van) belangenverstrengeling
4.7.1 Begrippenkader en onderzoek meldingen
2ULsQWDWLH RS KHW EHJULS
Belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer verschillende belangen die
HHQ SHUVRRQ ± DOV SULYpSHUVRRQ DPEWVGUDJHU RI IXQFWLRQDULV ± KHHIW FRQÀLFteren. Zowel de schijn van als daadwerkelijke belangenverstrengeling tast
het vertrouwen van de burger in de overheid aan.
Belangenverstrengeling heeft daadwerkelijk plaats indien in een situatie,
met het oog op privébelangen, geen objectieve, onafhankelijke en zuivere
belangenafweging is of wordt gemaakt. Daarnaast kan er sprake zijn van
de schijn van belangenverstrengeling. Dat is aan de orde indien de indruk
bestaat dat privébelangen bij de belangenafweging of in de besluitvorming
een rol spelen, zodat niet zonder meer is vast te stellen of er een objectieve,
onafhankelijke en zuivere belangenafweging is of wordt gemaakt. Of anders
geformuleerd: er is ogenschijnlijk sprake van belangenverstrengeling, maar
het kan niet daadwerkelijk worden aangetoond. De schijn van belangenverstrengeling kan voor een deel worden weggenomen door transparantie. Waar
bestuurders openbaar maken welke (privé)belangen zij hebben en waar die
precies uit bestaan, kan transparantie het vermoeden van waar rook is, is
vuur voorkomen. Bovendien kunnen binnen het bestuur afspraken gemaakt
worden over het inbouwen van waarborgen om ongewenste situaties te voorkomen.
Het algemeen belang van de provincie zou het eerste belang moeten zijn
YRRU HHQ JHGHSXWHHUGH ELM KHW PDNHQ YDQ HHQ DIZHJLQJ YDQ FRQÀLFWHUHQGH
belangen. Binnen die functie zijn echter ook weer verschillende belangen te
40 Zie in dit verband de evaluatie Economisch Beleid 2008-2011 ten behoeve van de Economische Agenda 2012-2015
Deze is behandeld door Provinciale Staten (november 2011)
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noemen zoals belangen van de verschillende portefeuilles. Bovendien is een
gedeputeerde vertegenwoordiger van zijn of haar politieke partij, waardoor
ook een partijbelang in de afweging kan meespelen. De Modelgedragscode
Integriteit Sector Rijk uit 2006 noemt als kernwaarden van de overheid onpartijdigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en dienstbaarheid. Wanneer
een gedeputeerde besluiten neemt met een ‘dubbele pet’ op, kunnen deze
waarden in het geding komen.
Meldingen en nader onderzoek
De Commissie heeft diverse meldingen ontvangen over (de schijn van) belangenverstrengeling. Waar mogelijk (als de melding concreet genoeg was
en voldoende aanknopingspunten voor onderzoek bood) is hiernaar onderzoek verricht. Daarnaast is in dossiers van verschillende projecten van de
provincie Noord-Holland onderzocht waar van de gebruikelijke werkwijze
is afgeweken door interventie van een gedeputeerde. Vervolgens is gekeken
wat de verklaring hiervoor is. Tot slot is bij het interviewen van ambtenaren
en gedeputeerden aandacht besteed aan het onderwerp.
De Commissie hecht eraan te herhalen (zie eerder paragraaf 2) dat nu bekend
is dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers strafrechtelijk zal worden vervolgd, de Commissie een terughoudende toonzetting in haar rapportage past,
temeer daar genoemde niet door de Commissie wilde worden gehoord.
4.7.2 Twee voorbeelden
In de volgende twee gevallen is er naar de mening van de Commissie te weinig scheiding aangebracht tussen de verschillende belangen van voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers.
SADC
In het SADC-dossier stelde Hooijmaijers een overname van aandelen in een
bedrijventerrein in de Schipholregio voor. Hierbij had hij al vóór de start
van het project contacten met zowel de verkopende partij en de verkrijgende
partij, als de makelaar. Die contacten waren intensiever en persoonlijker dan
voor een objectieve belangenafweging noodzakelijk was. De inmenging van
+RRLMPDLMHUV ZDV ]HHU VWXUHQG RS VSHFL¿HNH SDUWLMHQ HQ SHUVRQHQ (HQ GHHO
van de besluitvorming speelde zich buiten het provinciehuis en buiten de
ambtelijke betrokkenheid af, waardoor sommige van de gemaakte afwegingen niet zijn te reconstrueren.
De les is dat in een situatie waarin (de schijn van) belangenverstrengeling
kan ontstaan, extra waarborgen dienen te worden getroffen. Deze kunnen
daarin bestaan dat besprekingen over dossiers – zoals te doen gebruikelijk –
door zowel gedeputeerden als ambtenaren worden bijgewoond. Bovendien
dient er een deugdelijk gespreksverslag met vastlegging van voorstellen en
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afspraken te worden opgesteld. Dit klemt temeer bij besprekingen waarbij –
tegen de mores in – het ambtelijk apparaat afwezig is.
KNSF
In het KNSF-dossier speelde een langlopend proces rond woningbouw op
een oud fabrieksterrein. Hier vielen verschillende zaken op. Onder meer: een
nogal dwingende houding van gedeputeerde Hooijmaijers ten gunste van de
verkopende partij, een geheim gehouden deskundigheidsrapport en de inhuur
van een relatie van Hooijmaijers als bemiddelaar.
Ook hier speelde een deel van de besluitvorming zich buiten ambtelijke betrokkenheid af en waren er ontmoetingen tussen betrokkenen in restaurants,
daar waar in het kader van zakelijkheid en neutraliteit een bijeenkomst op
het provinciehuis meer gepast zou zijn.
Van de bemiddelaar (de heer Mul, zie paragraaf 4.7.9) kan de onpartijdigheid in twijfel worden getrokken, omdat deze andere zakelijke belangen met
Hooijmaijers deelde. Hooijmaijers had een duidelijke sturing in zijn betrokkenheid, ook tegenover het ambtelijk apparaat, in het voordeel van de projectontwikkelaar.
Donaties
Overigens hebben SADC en KNSF indertijd donaties gedaan aan een stichting – Stichting Vrienden van de Mytyl-Tyltyl school – waarvan Hooijmaijers bestuursvoorzitter was. Dat feit plaatst de twee voorbeelden in een context waarin het naar de mening van de Commissie begrijpelijk is dat op z’n
minst genomen een sfeer van de schijn van belangenverstrengeling ontstaat.
4.7.3 Nevenfuncties
Kader
Het hebben van (bepaalde) nevenfuncties door gedeputeerden is niet alleen
toegestaan, het kan ook wenselijk zijn. Op deze manier houden bestuurders
contact met de samenleving en laten zij hun maatschappelijke betrokkenheid
zien. Dit kan een bestuursfunctie zijn, een voorzitterschap of een commissariaat. Er zijn – uiteraard – regels verbonden aan nevenfuncties.
De Provinciewet schrijft voor41 dat de gedeputeerde geen nevenfuncties vervult waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn ambt. Ook dienen nevenfuncties gemeld en openbaar gemaakt
te worden, zodat de mogelijkheid bestaat tot democratische controle. Het
voornemen tot het aanvaarden van een nieuwe nevenfunctie moet aan Provinciale Staten worden gemeld.
41

Provinciewet, artikel 40b
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In een circulaire over nevenfuncties (1995) – die hier bij wijze van voorbeeld
wordt aangehaald – wordt een concretere uitwerking gegeven.42 Deze zegt
dat ‘het aanvaarden van nevenfuncties, in het bijzonder nevenfuncties buiten
de publieke sfeer, echter haar grens vindt waar dit afbreuk zou kunnen doen
aan het aanzien van een publiek ambt en aan een optimaal functioneren van
degene die het publieke ambt vervult. Een goede functievervulling en handhaving van onpartijdigheid en onafhankelijkheid dienen bepalend te zijn bij
de beslissing of een nevenfunctie aanvaard wordt. In algemene zin zijn bij
het aanvaarden van nevenfuncties twee afwegingen van belang:
- er mag geen verstrengeling van belangen optreden tussen het ambt en de
QHYHQIXQFWLH
- de nevenfunctie mag niet leiden tot een zodanig tijdsbeslag dat daardoor
het functioneren als commissaris en als gedeputeerde in het gedrang
komt.’
Aan de hand hiervan zijn de nevenfuncties van de bestuurders in de periode
2003-2011 onderzocht. Dit heeft geen zaken opgeleverd die al niet bij Provinciale Staten bekend waren. Volledigheidshalve en ten overvloede wijst de
Commissie nog wel op het volgende.
Borghouts
In het geval van voormalig commissaris van de Koningin Borghouts, werd
het aantal nevenfuncties een politiek discussiepunt. In juni 2009 was daarover in Provinciale Staten ophef ontstaan. De vraag rees of zijn nevenfuncties niet een zodanig tijdsbeslag vergden, dat zijn hoofdfunctie, commissaris
van de Koningin, daardoor in het gedrang kwam. Naar aanleiding daarvan
zegde Borghouts toe een aantal van zijn nevenfuncties te beëindigen.

4.7.4 Voormalig gedeputeerde Moens: consultancy
De casus
Voormalig gedeputeerde Moens kwam in opspraak door onderhandelingen
en het aangaan van nauwe betrekkingen met Econcern. Terwijl Moens gedeputeerde was met onder andere (duurzame) energie in zijn portefeuille,
was hij reeds in onderhandeling met dit bedrijf in duurzame energie over
een consultantsfunctie na het stoppen met zijn ambt als gedeputeerde. Met
datzelfde bedrijf – althans met DarwinD, zijnde een aan Econcern verbonden
partij – waren de provincie en Moens als gedeputeerde voor energie in dezelfde periode in onderhandeling over deelneming in een project voor duurzame energie.

42

Circulaire nevenfuncties, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 1995
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Moens heeft de commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten daarover laat ingelicht. De relatie waarin partijen (Moens en Econcern) belangen
ontwikkelden was al aanwezig vanaf het moment – ruim voor begin maart
2008 – dat de onderlinge gesprekken over consultancy-activiteiten startten
HQ GXV QLHW SDV WRHQ KHW FRQVXOWDQF\FRQWUDFW GH¿QLWLHI GRRU EHLGH SDUWLMHQ
was getekend. Uit correspondentie blijkt, dat Moens zich nog tijdens de onderhandelingen daarover met het dossier DarwinD en Econcern bemoeide tot
hij in maart 2008 aankondigde per 1 juli 2008 te vertrekken.
De belangen die met die onderhandelingen waren gemoeid, zijn aanzienlijk.
+HW JLQJ RP KHW KHUQLHXZHQ YDQ GH ¿QDQFLsOH UHODWLH WXVVHQ GH SURYLQFLH
Noord-Holland en DarwinD. Er gingen – in de tijd van Moens – opties over
tafel waarmee 100 miljoen euro zou zijn gemoeid. Dit bedrag is in de loop
der tijd drastisch verlaagd, zelfs tot nihil omdat de relatie uiteindelijk niet tot
stand is gebracht.
Zie in dit verband overigens ook paragraaf 3.6.2 waarin de casus DarwinD
wordt aangehaald. Daarin komt aan de orde dat Albert Moens zich bij toenmalig collega Hooijmaijers meldde omdat die onderneming ‘cru gezegd’
geld nodig had, waarna gezocht werd naar 100 miljoen euro.
Beoordeling
De Commissie begrijpt dat voor een lid van het college van Gedeputeerde
Staten het moment kan aanbreken, waarin privé-ambities tot buiten het provinciehuis reiken. De Commissie begrijpt ook dat het een lastig dilemma is
om het juiste moment te kiezen waarop de commissaris van de Koningin of
andere collega’s worden ingelicht over de mogelijke overstap naar een andere rol. Gebeurt dat echter niet direct voorafgaande aan een eerste verkenning
van een mogelijke nieuwe functie, dan kan (de schijn van) belangenverstrengeling optreden en kan de schijn van misbruik van het ambt worden gewekt.
De belangen aan de kant van Econcern/DarwinD waren zo groot, dat elk
DDQERG LQ GH ULFKWLQJ YDQ 0RHQV ¿QDQFLHHO JH]LHQ LQ KHW QLHW ]RX YDOOHQ ELM
KHW HIIHFW YDQ KHW DDQJDDQ YDQ HHQ ¿QDQFLsOH UHODWLH YDQ GH RQGHUQHPLQJ PHW
de provincie Noord-Holland. Maar dat effect had als tegenhanger het nemen
van een (groot) risico door de provincie Noord-Holland. Het mitigeren van
dat risico behoorde tot de taak van de verantwoordelijke gedeputeerde en
mitsdien kan, mag en hoort deze dat niet te vermengen met een eigenbelang.
Daarom is het van tweeën één: of geen onderhandelingen voeren namens de
provincie, of niet tegelijkertijd met het behartigen van een provinciaal belang
onderhandelingen voeren met betrekking tot privébelangen. Dat laatste ook
niet indien die op dat moment nog verkennend van aard zijn.
De Commissie formuleert hiermee een norm waaraan gedeputeerde Moens
zich niet heeft gehouden. Overigens ziet de Commissie dit niet zozeer als
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een nieuwe norm, maar veeleer als een concrete invulling van de abstractere
normen die in de gedragscode van de provincie Noord-Holland staan, waaronder de volgende toetsingscriteria:
% RQDIKDQNHOLMNH RRUGHHOVYRUPLQJ
% transparante scheiding van publiek en privaat: persoonlijk bezit (grond,
YDVWJRHGWUDQVDFWLHV ¿QDQFLsOH EHODQJHQ  EHODQJ LQ RQGHUQHPLQJHQ HQ
RUJDQLVDWLHV ZDDUPHH GH SURYLQFLH ]DNHOLMNH EHWUHNNLQJHQ RQGHUKRXGW
% vermijden van de schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling.
4.7.5 Voormalig gedeputeerde Meijdam: man van betrokkenheid en invloed
Betrokkenheid in diverse rollen
Henry Meijdam was gedeputeerde in de provincie Noord-Holland van 1998
tot 2005, tot hij het college van Gedeputeerde Staten verliet voor het ambt
van burgemeester van Zaanstad. Daarvoor was hij van 1995 tot 1998 lid van
de VVD-fractie van Provinciale Staten in Noord-Holland. Hij was als gedeSXWHHUGH RQGHU PHHU YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU ¿QDQFLsQ UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ
Schiphol en het project Wieringerrandmeer.
Hooijmaijers nam de plaats van Meijdam na diens vertrek als lid van het
college van Gedeputeerde Staten in. Veel projecten waaraan Hooijmaijers
daarna uitvoering gaf, waren eerder door Meijdam geïnitieerd. Het vertrek
van Meijdam als gedeputeerde betekende overigens niet dat hij van het toneel verdween.
Toen Meijdam zijn burgemeesterschap na een half jaar opgaf, begon hij met
zijn vrouw het bedrijf Meijdam & Overmars, ook wel Markt & Overheid
geheten. Naast dit adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening,
bekleedt hij verschillende andere functies in Noord-Holland. Vanuit zijn rol
als voorzitter van de Kamercentrale van de VVD in Noord-Holland heeft hij
politieke invloed in Noord-Holland behouden.
Voorbeeld van betrokkenheid: Kennemerland Beheer
Uit de agenda van Hooijmaijers blijkt dat hij en Meijdam regelmatig contact
hadden met elkaar: telefonisch, in restaurants of hotels, op kantoor en bij
elkaar thuis. Dit was niet alleen in de eerste periode na de ambtsoverdracht
in 2005, het liep door gedurende het functioneren van Hooijmaijers als gedeputeerde.
Meijdam en Hooijmaijers hadden in die periode samen ook afspraken met
de heren Kwint van Kennemerland Beheer. Tijdens handelsmissies, in restaurants, maar ook bij Kwint senior thuis. Bij een afspraak van Hooijmaijers
in oktober 2006, met Meijdam en Gideon Kwint, werd volgens de agenda
gesproken over “Omlegging A9, Kwestie Obdam, Lokatie Vogelenzang.
En nog een paar dingetjes.” Later, nadat Hooijmaijers als gedeputeerde is
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vertrokken, zijn dit projecten waarvoor Meijdam zich nogmaals zou inzetten door de opvolger van Hooijmaijers aan deze projecten te herinneren. De
Commissie komt daar nog op terug.
Kennemerland Beheer is overigens ook (zie eerder paragraaf 4.7.2) een van
de donateurs van de stichting waar Hooijmaijers op dat moment bestuursvoorzitter van was (Stichting Vrienden van de Mytyl-Tyltyl school).
Voorbeeld van betrokkenheid: Scholtens Groep
Volgens eigen zeggen werd Meijdam na zijn vertrek als burgemeester van
Zaanstad door Guido Scholtens, van de Scholtens Groep in Wognum, gevraagd ‘te acteren’ voor Leeker Woonlanden, één van de woonlandschappen uit de structuurvisie 2040, die eerst Meijdam en daarna Hooijmaijers er
graag in opgenomen wilden zien. Hierbij was Scholtens Projecten een van de
projectontwikkelaars.
Meijdam maakte zich bij Hooijmaijers sterk voor het project Leeker Woonlanden en voor de Scholtens Groep. Hooijmaijers maakte zich op zijn beurt
weer sterk – via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) –
voor het project Leeker Woonlanden.
De Volkskrant heeft hier eerder (13 juli 2011) over bericht en legde bloot dat
ONHN van Matrix BV – een betrokken partij bij Leeker Woonlanden – 1
miljoen euro had geleend om een 5% aandeel in Leeker Woonlanden BV te
verwerven. In een vertrouwelijke concept-nota voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar – die net als de provincie
Noord-Holland aandeelhouder is van ONHN – staat daarover het volgende
beschreven: ‘Tijdens ambtelijk vooroverleg bleek dit gebeurd te zijn op persoonlijk verzoek van gedeputeerde Hooijmaijers, waaraan geen GS-besluit
ten grondslag lag’. Het is een passage die in de uiteindelijk besproken nota
overigens is verdwenen.
Meijdam en Hooijmaijers maakten zich dus samen voor dit project sterk,
Hooijmaijers als gedeputeerde en Meijdam als netwerker en betrokkene bij
de projectontwikkeling. Overigens heeft de Volkskrant ook bloot gelegd dat
de betrokkenheid vanuit de VVD nog verder reikte: de fractievoorzitter van
de VVD in de Tweede Kamer, de heer Blok, is sinds 1 juli 2009 commissaris bij de Scholtens Groep. In het register van nevenfuncties van Tweede
Kamerleden staat dat het diens enige betaalde nevenfunctie – vergoeding van
10.000 euro per jaar – betreft.
Voorbeeld betrokkenheid: Landsbanki
De Landsbanki-affaire legde de verschillende werkstijlen en visies van
VVD-gedeputeerden Mooij en Hooijmaijers bloot. Het leidde tot een verschil van inzicht tussen deze VVD-gedeputeerden, die vervolgens in overleg
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traden met de VVD-fractie. Meijdam was daarbij – maar nu niet als belangenbehartiger voor een projectontwikkelaar maar als voorzitter van de VVDKamercentrale – aanwezig. Hij koos de zijde van Hooijmaijers, die aanbleef
terwijl Mooij het veld ruimde.
Toen later de positie van Hooijmaijers, vanwege de declaratiediscussie,
eveneens onhoudbaar werd, was Meijdam betrokken bij de opvolgingskwestie. Uiteindelijk werd mevrouw Driessen-Jansen tot VVD-gedeputeerde benoemd.
Ook betrokkenheid na vertrek Hooijmaijers
Bij het aantreden van gedeputeerde Driessen, die de portefeuille overnam
van Hooijmaijers bij zijn plotselinge vertrek in 2009, ontving zij een e-mail
van Meijdam. Deze bood aan één keer in de twee maanden met haar ‘de wereld door te nemen’. Driessen-Jansen is ‘beginnend gedeputeerde’ en zij en
Meijdam zijn partijgenoten. Het volgende punt van zijn e-mail is concreter.
Hij schrijft hierin:
‘Ik heb in de aanloop naar het streekplan een aantal malen met Ton gesproken over mogelijke woningbouwlocaties. Voor onze achterban is het nuttig
wat meer ruimte te geven aan initiatieven. Ambtelijk probeerden sommigen
van het (merendeels sociaal-democratische) ambtenarengezelschap hier een
halt aan toe te roepen, maar Ton heeft dapper stand gehouden.’
Bovendien noemde hij vervolgens onder hetzelfde punt een aantal locaties
waarvan hij opmerkte dat hij het ‘zeer zou waarderen wanneer je een oogje
kunt houden op het opgenomen zijn van bijvoorbeeld de locaties’, zoals de
woonlandschappen Obdam en de omlegging van de A9, waarover Meijdam
ook met Hooijmaijers en de heren Kwint had overlegd. Daarnaast noemde
hij ‘het woonlandschap West Friesland, alwaar door Ton zeer vergaande verwachtingen zijn gewekt’.
In 2011 bleek zijn betrokkenheid opnieuw uit een gesprek dat hij met de
huidige gedeputeerde Ruimtelijke Ordening voerde over de problemen in de
bouwnijverheid in Noord-Holland. Hij stelde ook een experiment voor om
die een herstart te geven. Meijdam vertegenwoordigde hierbij verschillende
projectontwikkelaars, waaronder Kennemerland Beheer, AM Wonen en
Scholtens Groep.
Nog een andere rol: commissaris namens de provincie Noord-Holland
In 2010 werd Meijdam namens de provincie Noord-Holland commissaris bij
SADC, een deelneming van onder andere de provincie Noord-Holland en de
gemeente Haarlemmermeer die actief is op het terrein van de gebiedsontwikkeling rond Schiphol.
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Beoordeling Commissie
Voormalig gedeputeerde Meijdam bleef zich na zijn vertrek inlaten met de
provincie en de provinciale politiek. Hij bleef invloed uitoefenen op personen en projecten via belangenbehartiging voor het bedrijfsleven, zijn politieke rol als voorzitter van de Kamercentrale, persoonlijke contacten met
zijn opvolgers en een commissariaat ten behoeve van de provincie NoordHolland. Kortom: Meijdam toont zich een netwerker pur sang, die als een
kameleon de rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en partijgenoot
door elkaar laat lopen.
Genoemde voorbeelden zijn geen gevallen waarin duidelijk regels worden
overtreden. Wel roept de casuïstiek diverse vragen op. Bijvoorbeeld:
% in welke mate dient een voormalig gedeputeerde nadat hij zijn portefeuille
aan een opvolger heeft overgedragen, afstand te houden? Het zijn na
GLHQV YHUWUHN LPPHUV QLHW PHHU ]LMQ ]DNHQ
% in welke mate is het verstandig indien een voormalig gedeputeerde namens bedrijven met wie hij als gedeputeerde ten behoeve van de provincie
Noord-Holland contacten heeft onderhouden, optreedt in de richting van
diezelfde provincie? Hier kan immers (de schijn van) belangenverstrengeOLQJ RQWVWDDQ
% in welke mate is nog meer terughoudendheid vereist indien de voormalig gedeputeerde zelf nog een politieke rol blijft vervullen – zoals in de
hoedanigheid van voorzitter van de Kamercentrale van de VVD? Bijvoorbeeld bij herbenoeming van gedeputeerden of in het kader van een positiRQHULQJ YDQ KHQ YRRU HHQ EXUJHPHHVWHUVFKDS
% in welke mate is het verstandig de rollen van belangenbehartiger tegenover de provincie Noord-Holland en die van commissaris namens de provincie Noord-Holland te combineren?
Dergelijke vragen dienen naar de mening van de Commissie niet te worden
beantwoord met het opstellen van allerhande nieuwe en aanvullende regels
maar vanuit gezond verstand, de mores en de ongeschreven regels van goed
en behoorlijk bestuur.
4.7.6

Relatie met vastgoedsector maakt kwetsbaar

Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers is door ambtenaren en collega bestuurders diverse malen aangesproken op zijn contacten met de vastgoedsector en projectontwikkelaars. Die vragen hadden onder meer betrekking
op de functionaliteit van reizen naar het buitenland, het bezoeken van vastgoedbeurzen alsmede op de reispartners. De relaties met de vastgoedsector
maakten aan de ene kant dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers projecten
kon realiseren, maar aan de andere kant maakte het hem ook kwetsbaar.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers raakte – bewust of onbewust – steeds
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verder betrokken en verstrikt in een netwerk waarin men elkaar de bal toespeelt. Een netwerk waarin collusie en corruptie kunnen opbloeien. Het quid
pro quo gedrag binnen het netwerk maakt rechtlijnig besturen lastig.
Op directe vragen van een ambtenaar naar een reis, merkte voormalig gedeputeerde Hooijmaijers op: ‘Ik ga Borghouts toch ook niet aanspreken op zijn
contacten met Zeeman’, of woorden van gelijke strekking. De naam Zeeman
komt onder meer voor in het – in dit rapport op meerdere plaatsen besproken
– dossier Distriport. Voorts is het de Commissie gebleken – via een melding
vanuit het ambtelijk apparaat – dat de heer en mevrouw Borghouts op een
terras met bekenden spraken over een vakantiereis naar Afrika, bij onder
meer de familie Zeeman, die een huis aldaar zou bezitten.
De woorden van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers illustreren de kwetsbaarheid van de heer Borghouts die Hooijmaijers soms moest aanspreken en
RRN KHHIW DDQJHVSURNHQ RS ]LMQ FRQWDFWHQ PHW GH YDVWJRHGVHFWRU RYHULJHQV
met weinig effect. Borghouts en Hooijmaijers draaien om elkaar heen. Het is
een pirouette in het donker.
Al met al reden voor de Commissie (C), de heer Borghouts (G) hiernaar te
vragen. Een passage uit het interview:
C: Er is een verhaal (dat is misschien vervelend) dat u ook heel goed bevriend was met Zeeman, via een constructie. En dat er een huis in ZuidAfrika was. Dus wij moeten ook even checken of u daar gebruik van hebt
gemaakt of niet.
G: Tijdens mijn commissariaat? Nee. Nee, en de heer Zeeman is daar heel…
Nou, bevriend was ik dus niet. Kijk, zo mengen dingen zich. Die vriendschap is ontstaan na mijn commissariaat.
C: Dat is na uw commissariaat?
G: Na mijn commissariaat. Het is 2012 en in Zuid-Afrika ben ik in 2010 geweest. Onder de woorden van Zeeman: ik mag je nu wel uitnodigen. Laat
daar geen misverstand over bestaan.
C: Nee, ik check het omdat andere mensen dat opwerpen.
G: Heel goed dat u dat even checkt.
Voorts confronteerde de Commissie de heer Borghouts – later in het interview – met de opmerking van de heer Hooijmaijers:
C: Mag ik nog heel even terugkomen op dat onderwerp Zuid-Afrika? Want
onze informatie zei dat het eerder gepositioneerd was dan in 2010. Namelijk dat dit verhaal komt uit een handelsmissie naar China waarin het ambtelijk apparaat ook met Hooijmaijers heeft gesproken over zijn contacten
met de vastgoedwereld. Toen zou Hooijmaijers in 2008 gezegd hebben: ik
ga Borghouts toch ook niet aanspreken op zijn contacten met Zeeman.
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G: Dat is dan heel jammer.
C: Een letterlijk citaat.
G: Dat is dan heel jammer, zeg ik dan maar.
C: Volstrekt onjuist?
G: Ja, volstrekt onjuist in de zin met Zeeman omgaan als vriend en dergelijke. Nee, dus. Ik heb vrij vroeg toen ik aantrad een functioneel contact
gehad. Ik denk in twee drie, twee vier. Ik weet het niet zeker.
Kort na het interview zond de heer Borghouts de Commissie een brief met
een bijlage met de volgende inhoud:
‘De commissie Schoon schip vroeg mij naar mijn relatie met de heer J.R.
Zeeman. Ik heb daarop geantwoord, maar thuis gekomen bedacht ik mij dat
ik dat had gedaan vanuit de veronderstelling dat de commissie de reis naar
Afrika bedoelde van 2010.
Het lijkt mij nu waarschijnlijker dat de commissie de reis van mij en mijn
echtgenote bedoelde van 2009. Toen was ik nog commissaris van de Koningin.
In maart 2009 hebben mijn vrouw en ik geheel op eigen kosten een reis gemaakt naar Tanzania, Zanzibar en Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika zijn wij drie
dagen de gast van de heer Zeeman geweest op het reservaat Morukuru.
De relatie met de heer Zeeman heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld
van strikt zakelijk (2003) via goede kennis (2006/2007 zerkenvloer Graft en
2007/2008 R.K. Begraafplaats Purmerend) tot vriendschappelijk (etentje bij
ons 2011).
Elk jaar geeft de heer Zeeman een kerstdiner/dansant voor familie, zakenpartners en goede bekenden. Ik ben (met mijn echtgenote) – naar ik heb achterhaald – tijdens mijn commissariaat aanwezig geweest in 2007.
Overigens is de heer Zeeman voor zover mij bekend reeds lang niet meer
werkzaam als aannemer/bouwer e.d. in Noord-Holland.’
4.7.7 Hooijmaijers zette zijn netwerk in
Ondernemerszin, creativiteit en slagkracht
In paragraaf 2.7 heeft de Commissie aangegeven dat het ambtelijk apparaat
in het verleden ondernemerszin, creativiteit en slagkracht mistte. Het zijn
karakteristieken waaraan Hooijmaijers geen gebrek heeft en die hij dan ook
in zijn bestuursrol probeerde over te dragen. Wellicht is de beste typering die
hem past, die van ‘ondernemend bestuurder’ is. Deze typering en bestuursstijl passen binnen het denken van de overheid in de periode waarin Hooijmaijers gedeputeerde is.
Bij zijn aantreden beschikt Hooijmaijers over een groot netwerk. Dat kan
een voordeel zijn, mits bij het benutten en raadplegen daarvan aspecten zoals
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zakelijkheid, gepaste afstand en transparantie de boventoon voeren. Diverse
melders zetten juist bij die aspecten een vraagteken.
In de dossiers, administratie en agenda’s van Hooijmaijers komt informatie
naar voren waaruit blijkt dat relaties van Hooijmaijers posities of opdrachten
bij de provincie Noord-Holland verwierven. Er zijn opdrachten bij die toch
al verstrekt moesten worden en waarbij Hooijmaijers personen voordroeg. Er
zijn echter ook personen bij die Hooijmaijers bij ambtenaren introduceerde,
soms gebeurde dat ronduit dwingend, met de vraag of de provincie iets voor
hen zou kunnen betekenen. Ook kwam het voor dat Hooijmaijers in deze
kwesties hen als oplossing aandroeg voor een bij de provincie Noord-Holland naar de mening van het ambtelijk apparaat niet bestaand probleem.
Een bloemlezing over (de schijn van belangenverstrengeling), niet zakelijk
handelen en Hooijmaijers die onvoldoende scheiding aanbrengt tussen zakelijk en privé. Zoals in dit rapport al eerder is geduid, schrijft de gedragscode
van de provincie Noord-Holland uit 2008 voor dat er een duidelijke en zichtbare scheiding moet zijn tussen publiek en privaat zoals het hebben van een
belang in ondernemingen en organisaties waarmee de provincie zakelijke
betrekkingen onderhoudt. Daarnaast schrijft zij voor dat er geen nepotisme,
familie- of vriendschapsbetrekkingen mogen bestaan met aanbieders van
diensten of zaken van de provincie.
)LQDQFLsOH ]DNHQ
9RRU ¿QDQFLsOH ]DNHQ ± EDQFDLU YHU]HNHULQJHQ HQ YDVWJRHG ± PDDNWH +RRLMmaijers diverse malen gebruik van Thijs Evers (voorheen eigenaar en directeur van de Evers Assurantie Groep). Deze kende hij persoonlijk van een
vakantie. Evers werd onder meer ingeschakeld toen Hooijmaijers de provincie Noord-Holland van bank wilde laten wisselen, voor het doornemen van
de verzekeringsportefeuille en een vastgoedtransactie . Voorts heeft de heer
Evers – zonder dat hij een formele rol had – deelgenomen aan een gesprek
met de heren Visser en Holzhaus van KNSF (de KNSF-casus wordt op meerdere plaatsen in dit rapport besproken).
Van de contacten met Evers, die ook buiten het ambtelijk apparaat om plaats
hebben gevonden, zijn nauwelijks aantekeningen of notulen voorhanden. Bij
afspraken waar wel ambtenaren aanwezig waren, was voor hen de rol van
Evers onduidelijk.
Beleggingen
In 2006 schuift Hooijmaijers een hem bekende relatie, Bart Hartman (voormalig compagnon van Rolf Visser van KNSF), naar voren bij het ambtelijk
apparaat met de toevoeging ‘of we daar wat mee konden’. De vraag van
Hooijmaijers is concreet of deze persoon betrokken kan worden bij het
verkennen van een beleggingsmogelijkheid van 100 miljoen euro. Een ver95

kenning die niet past in het wettelijk stramien (Wet Fido) en die mitsdien
bevreemding opwekt bij het ambtelijk apparaat.
Woudhaven
De Provincie Noord-Holland heeft enkele tonnen geïnvesteerd in het opknappen van de Woudhaven, gelegen aan het Alkmaardermeer. Hooijmaijers
gaat nadien in onderhandeling met een tweetal partijen voor de verkoop van
de haven: het aan de provincie gerelateerde recreatieschap en Nauticadam
waaraan Walter Nuijens is verbonden. Andere zakelijke contacten van Nuijens zijn onder meer de ondernemingen IMCA, Fortress en Mayeveld.
Hooijmaijers laat duidelijk blijken een voorkeur te hebben voor verkoop aan
zijn relatie Walter Nuijens. Door interventie van collega gedeputeerde Jaap
Bond gaat dat niet door. De deal die Hooijmaijers wilde maken was niet zakelijk bezien vanuit provincieperspectief.
Nuijens is een persoon waarmee Hooijmaijers vaker contact heeft onderhouden. Zonder ambtenaren, notulen of een andere verantwoording ontmoet
Hooijmaijers hem in sterrenrestaurant de Bokkendoorns, het Hilton Hotel en
Hotel L’Europe.
Contacten vanuit een functie in een raad van advies
De Bank ten Cate is een relatief kleine bank gericht op particulier vermogensbeheer. Op enig moment verzoekt Hooijmaijers de treasurer van de
provincie Noord-Holland te onderzoeken wat de provincie voor de Bank ten
Cate kon betekenen. De omgekeerde wereld. Bovendien een vermenging van
belangen: Hooijmaijers is van 2004 tot 2008 lid van de raad van advies van
de Bank ten Cate.
Een tweede raakvlak met de bank is dat Hooijmaijers in 2008 voorstelt om
een directeur van de bank te benoemen tot commissaris bij Wind Holding,
net als de provincie Noord-Holland aandeelhouder van DarwinD en behorende tot de bedrijvengroep van Econcern. Van een daadwerkelijke benoeming
is het niet gekomen. Wel wordt die bankdirecteur medebestuurder van de
Stichting Hart voor het Vondelpark, een stichting waarvan Hooijmaijers op
dat moment voorzitter is.
Makelaar
In verband met een aandelentransactie in het project SADC/Segro schuift
Hooijmaijers een relatie van hem, makelaar Arnold van de Kamp, naar voren. Hooijmaijers wilde in het kader van de transactie gebruik maken van
een bestaand budget, waardoor hij niet langs Provinciale Staten zou hoeven
te gaan. Het ambtelijk apparaat stelt echter de koninklijke weg voor: het
melden van de voorgenomen aandelentransactie aan Gedeputeerde Staten en
daarna aan Provinciale Staten. Bovendien stelt een ambtenaar dat de transac96

tie geheel niet past in het bestaande grondbeleid zoals dat door Provinciale
Staten is vastgesteld als beleidskader.
Hooijmaijers zet door en vraagt de ambtenaar – overigens ervaart de ambtenaar het als een dienstopdracht – contact op te nemen met de Amsterdamse
makelaar Van de Kamp. Zo geschiedde. De makelaar wilde vervolgens niet
op kantoor bij de provincie afspreken, maar elders. Vervolgens is de afspraak
niet doorgegaan. Later bleek de ambtenaar dat de directeur van SADC wel
direct in onderhandeling trad met Van de Kamp.
Van de Kamp heeft in de periode 2007-2009, blijkens de agenda van Hooijmaijers, minimaal achttien keer contact met de gedeputeerde: op kantoor bij
Hooijmaijers, op kantoor bij Van der Kamp, in restaurants en bij Hooijmaijers thuis. Ook gaan zij samen naar Duitsland om daar te spreken met de
directie van een bedrijf dat in de aandelentransactie is betrokken.
4.7.8 Voor wat, hoort wat
Verbondenheid via Savera
Voorgaande paragraaf wordt hier vervolgd met het noemen van drie zakelijke
contacten van Hooijmaijers die ook betrokken zijn geweest bij zijn privébelangen. Vanwege zijn publieke taken heeft Hooijmaijers zakelijke belangen
ondergebracht in een investeringsmaatschappij onder de naam Stichting Administratiekantoor Savera. Als bestuurders bij deze stichting zijn Cor Mul,
Jan Eendebak en Rob Boelen betrokken geweest.
Mul en Boelen zijn ook betrokken bij Newdeal B.V. dat gelieerd is aan
MOVE Management B.V., de onderneming van Ton Hooijmaijers (tot medio
2001) en diens vrouw (sinds medio 2001).
KNSF
Mul wordt op voorspraak van Hooijmaijers als bemiddelaar ingehuurd in het
FRQÀLFW WXVVHQ .16) HQ GH JHPHHQWH 0XLGHQ 2YHULJHQV KHHIW +RRLMPDLMers op ambtelijk niveau tweemaal zijn relatie met Mul ontkend. Pas tijdens
het IRS-onderzoek verklaart hij dat hij Mul kende als oud-ambtenaar van
de gemeente Amsterdam en als oud-directeur van het recreatieschap van de
provincie.
SADC
VDG Trajectmanagement BV, met als directeur de heer Eendebak, wordt in
2009 door het Bestuursforum Schiphol ingehuurd. Eerder, in 2008, was hij
al eens met de provincie Noord-Holland mee geweest op een handelsmissie
naar China. Eendebak kreeg de opdracht om als mediator bestuurlijke knelpunten op te lossen rond de komst van SADC III. Hooijmaijers was destijds
voorzitter van het Bestuursforum en heeft Eendebak ‘vrij dringend’ naar voren geschoven. Volgens de toenmalige secretaris van het Bestuursforum gaf
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Hooijmaijers feitelijk de opdracht om contact met hem op te nemen en hem
in te huren.
Door het spoedeisende karakter van de opdracht, is besloten geen aanbestedingstraject in te gaan. In het gesprek dat de secretaris had met Eendebak
vertelde hij dat hij Hooijmaijers goed kende en dat hij eerder een opdracht
van Hooijmaijers had gehad.
%LM GH GHFODUDWLH YDQ (HQGHEDN LV HHQ FRQÀLFW RQWVWDDQ PHW 9'* 7UDMHFWPDnagement over de hoogte van het bedrag, dat buitensporig leek in verhouding
tot het werk dat Eendebak had verricht. De secretaris meldt dat men de helft
van het bedrag realistischer had gevonden. Daarnaast beriep Eendebak zich
RS HHQ ¿DW YDQ +RRLMPDLMHUV RP ]LMQ UHLVWLMGHQ WH GHFODUHUHQ 2PGDW HU ELM
de offerteaanvraag geen urenraming was gevraagd, was er formeel juridisch
geen mogelijkheid om de declaratie aan te vechten.
DarwinD
Boelen wordt door Hooijmaijers genoemd als mogelijk lid van de Raad van
Commissarissen van DarwinD. Bij het aandragen van namen was dit de enige door Hooijmaijers genoemde. Uit e-mailverkeer van Hooijmaijers blijkt
dat hij zich actief bezig heeft gehouden met de benoeming van Boelen.
Hooijmaijers, Mul, Eendebak en Boelen
In de agenda van Hooijmaijers zijn in 2006 – 2008 eenentwintig afspraken
terug te vinden met genoemde betrokkenen. Bij twee afspraken hiervan waren alle vier personen, Hooijmaijers, Boelen, Mul en Eendebak gelijk aanwezig. Diverse afspraken vonden plaats in restaurants, waarbij de kosten door
Hooijmaijers bij de provincie Noord-Holland zijn gedeclareerd.
Beoordeling Commissie
Het moge duidelijk zijn dat de in deze paragraaf beschreven handelwijze van
Hooijmaijers op z’n minst genomen onverstandig is. Hij heeft er onvoldoende blijk van gegeven in te zien dat privérelaties niet op een dergelijke wijze
in provinciale kwesties en provinciale belangen kunnen worden getrokken.
Reeds door het enkele feit dat het bij diens handelwijze aan transparantie
heeft ontbroken, is hier sprake van handelen dat verder gaat dan de schijn
van belangenverstrengeling. Het gaat hier om het leveren van vriendendiensten en gunstbetoon op een wijze die voor een bestuurder onbetamelijk is.
Dat laatste klemt temeer omdat er zowel in het dossier KNSF (Mul), SADC
(Eendebak) en DarwinD (Boelen) bijzonderheden hebben plaatsgevonden
die hiervoor reeds zijn beschreven of nog worden beschreven.
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4.7.9 Vastgoed en projectontwikkeling
Risico van collusie en corruptie
Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
(en anderen) en het onderzoek van de Commissie laten zien dat de sectoren
vastgoed en projectontwikkeling enerzijds en het openbaar bestuur anderzijds soms te nauw verbonden zijn. Het zijn sectoren waarin het hebben van
goede contacten en het onderhouden van netwerken essentiële elementen
in de bedrijfsvoering zijn. Het openbaar bestuur, verantwoordelijk voor het
realiseren van beleidsdoelstellingen, is erbij gebaat juist ten aanzien van deze
sectoren ondernemend te werk te gaan.
Vorenstaande schept niet alleen lotsverbondenheid maar ook wederzijdse
afhankelijkheden. Daarbij kan een sfeer van collusie ontstaan tussen de genoemde sectoren en het openbaar bestuur.43 Collusie betreft in dit verband
HHQ µKHLPHOLMNH YHUVWDQGKRXGLQJ¶ 'LH KHLPHOLMNKHLG LV QLHW SHU GH¿QLWLH
onverstandig. Een overheid die in onderhandeling is, die met diverse belangen heeft te maken en deze dient te respecteren, kan niet al haar handelen
transparant en openbaar maken. Daarom zijn er ook – elders in dit rapport
besproken – spelregels op het gebied van geheimhouding. Maar ook zijn er –
eveneens elders in dit rapport besproken – spelregels van good governance.
Die bestaan om velerlei redenen, maar mede om ervoor te waken dat collusie
niet overgaat in corruptie.
Risico’s kunnen maar hoeven zich niet te manifesteren
Het is niet aan de Commissie een oordeel te vellen over de vraag of voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie.
Feit is dat hij thans door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor onder meer corruptie en witwassen. Wat daar ook van zij, de Commissie kan
niet anders dan constateren dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers op te
geringe afstand opereerde van ondernemers in de sectoren vastgoed en projectontwikkeling. Over en weer zochten zij elkaar actief op. Hooijmaijers
toonde zich voor hen ontvankelijk en heeft zich kwetsbaar gemaakt door
bijvoorbeeld regelmatig zonder ambtenaren op locaties buiten het provinciehuis af te spreken en door het besprokene onvoldoende vast te leggen en
terug te koppelen. Zonder een deugdelijke business case te overleggen met
daarin een prominente duiding van het provinciaal belang. Met het soms (op
oneigenlijke en indringende wijze) onder druk zetten van het ambtelijk apparaat. Door dit alles heeft hij de schijn van belangenverstrengeling tegen.
In ieder geval in de door het Openbaar Ministerie onderzochte kwesties zelfs
meer dan dat.

43

Overigens kan dat ook tussen die sectoren en het ambtelijk apparaat Dat vormt echter geen onderdeel van het onderzoek van deze Commissie

99

Het kan ook anders. Het contrast met de handelwijze van de opvolgster van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, mevrouw Laila Driessen-Jansen, kan
nauwelijks groter zijn. In de woorden van een geïnterviewde: ‘het is wel een
stuk moeilijker geworden sinds Laila er zit’. Uit de praktijk bleek ook dat zij
voor de vastgoedsector en projectontwikkelaars minder interessant was.
Voormalig gedeputeerde Driessen-Jansen liet meteen bij haar aantreden
een ambtelijke analyse maken van ‘aandachtspunten en toezeggingen gedeputeerde Hooijmaijers’. Hetgeen de Commissie duidt als het ‘lijstje van
Driessen’. Stuk voor stuk heeft zij de onderwerpen op het lijstje afgewerkt
en gekeken of de eventuele toezeggingen door de provincie gestand moesten
worden gedaan en of deze in de beleidsvisie van de provincie pasten. Voor
de meeste onderwerpen volgden negatieve antwoorden en heeft zij geen
vervolg gegeven aan hetgeen door haar voorganger in gang was gezet. Ook
niet nadat – hetgeen diverse keren het geval was – er druk door marktpartijen
op haar werd uitgeoefend. Het handelen van Driessen-Jansen kenmerkt zich
door een heldere lijn: er dient een positieve business case voor een project te
zijn waarbij het provinciaal belang duidelijk herkenbaar is.
Beoordeling Commissie
De Commissie is een voorstander van het volgen van de zakelijke lijn in de
contacten met de vastgoedsector en projectontwikkelaars. Met oog en begrip
voor elkaars belangen en posities. Niet redenerend en handelend vanuit vijandschap of vriendschap, maar vanuit een werkwijze waarbij:
% HHQ GXLGHOLMNH EXVLQHVV FDVH ZRUGW RSJHERXZG HQ RQGHUERXZG
% KHW SURYLQFLDDO EHODQJ HYLGHQW LV
% het ambtelijk apparaat van meet af aan is betrokken en in het project wordt
PHHJHQRPHQ
% DIVSUDNHQ LQ EHJLQVHO RS ORFDWLHV ]RDOV KHW SURYLQFLHKXLV SODDWVYLQGHQ
% het besprokene telkenmale deugdelijk en duidelijk wordt vastgelegd.
4.7.10 Buitenlandse beurzen en reizen
MIPIM
Jaarlijks heeft in Cannes een vastgoedbeurs plaats, de MIPIM. Deze beurs is
regelmatig bezocht door een delegatie van de provincie Noord-Holland. Het is
altijd moeilijk nut en noodzaak van dergelijke bijeenkomsten aan te geven. Belangrijkste doel is vaak het onderhouden en uitbreiden van het netwerk. Er zijn
functionarissen die er graag naartoe gaan, er zijn er die het hartgrondig haten.
Wat daar ook van zij, voormalig gedeputeerde Hooijmaijers bezocht deze
beurs regelmatig. Met ambtenaren of collegabestuurders. Hij ontving meerdere uitnodigingen van relaties voor presentaties en recepties. De bezoeken
werden ambtelijk voorbereid. Niet altijd conform de wensen van voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers. Zo verzorgde een ambtenaar – met name vanuit
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kostenoogpunt – een hotel dat ruim buiten het beursgebied was gelegen. Dat
betekende een reistijd – met een busje – van ruim een uur, zowel heen als
terug. Dit zeer tegen de zin van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers die
graag op een – overigens veel duurdere – locatie nabij de beurs wilde verblijven. Daar gebeurde ‘het’ immers.
Een tweede te benoemen aspect betreft het feit dat voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers in de context van de beurs een helikoptervlucht maakte die hij
onder het mom van een lunch heeft gedeclareerd. In dit verband is van belang dat op 1 september 2009 in een collegevergadering (onder meer) over
dit onderwerp is gesproken. En in het verlengde van dit onderwerp: over de
vraag of hier sprake is van een strafbaar feit en of er aangifte moest worden
gedaan. De toenmalige provinciesecretaris Oppenhuis de Jong ‘adviseert het
college, mede op grond van advies van Juridische Dienstverlening, geen aangifte te doen. Ook al omdat een bewijs ver te zoeken is.’ Er wordt geen aangifte gedaan. Besloten wordt Hooijmaijers het verzoek te doen tot restitutie.
Voormalig commissaris van de Koningin Borghouts en de toenmalig provinciesecretaris zullen daarover een gesprek met Hooijmaijers gaan voeren.
De vraag is natuurlijk: was er echt geen bewijs? Het verslag van de vergadering bevat immers ook de volgende passage: ‘De heer Oppenhuis de Jong
licht toe dat het bonnetje van amazing pictures door de secretaresse van de
heer Hooijmaijers is aangezien voor een lunchbon en daarom als lunch is
genoteerd. De secretaresse herinnert zich de helikoptervlucht als lunch te
hebben genoteerd, nadat de heer Hooijmaijers dat had gedicteerd.’
Reizen
Vanuit de provincie Noord-Holland werden regelmatig bezoeken gebracht
aan bijvoorbeeld China, de Verenigde Staten en Japan. Niet alleen in de
door de Commissie onderzochte periode, maar ook daarvoor werden reizen gemaakt naar onder meer Brazilië. Binnen de provincie zijn over het
maken van buitenlandse reizen afspraken gemaakt. In een verordening is
opgenomen dat het college buitenlandse reizen van bestuurders goed dient
te keuren. Tijdens de vergadering van het college van 20 juni 2006 blijkt, na
vragen over de reis naar Japan van voormalig gedeputeerde Poelmann in juni
2005,44 dat deze regel niet altijd wordt gevolgd.45 In die vergadering besluit
het college dat alsnog goedkeuring is verleend voor alle reizen die tot dat
moment zijn gemaakt op basis van een eenvoudige melding in het college.
De heer Borghouts licht toe dat als na melding door een lid van Gedeputeerde Staten geen bezwaar wordt aangetekend de toestemming geacht wordt
te zijn verleend.

44

45

Voormalig gedeputeerde Poelmann is – op uitnodiging van staatssecretaris, mevrouw Schultz van Haegen – op een
handelsmissie naar Japan geweest
Verslag geheime vergadering het college van Gedeputeerde Staten van 20 juni 2006
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Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers was – functioneel – betrokken bij het
samenstellen van divers reisdelegaties. Relaties, vooral werkzaam op het
gebied van vastgoed en projectontwikkeling, vanuit diens netwerk werden
uitgenodigd. Van de deelname aan de Expo Real in München van 23 tot 25
oktober 2006 is verslag uitgebracht aan het college van Gedeputeerde Staten.
Ook van een door de provincie georganiseerde handelsmissie onder leiding
van de heer Hooijmaijers naar Hong Kong, Macau en Qindao in augustus
2008, ontvangt het college in oktober 2008 een verslag alsmede van een
aantal gesprekken dat Hooijmaijers aansluitend aan de missie op uitnodiging
in China en Hong Kong heeft gevoerd. Provinciale Staten worden hierover
door het college geïnformeerd.
Over enkele handelsmissies is in het college gesproken en het college heeft
van enkele missies ook achteraf een verslag ontvangen. Bij sommige had
de voormalig gedeputeerde Hooijmaijers toentertijd de schijn tegen en
werden er vraagtekens bij diens reizen, handelen en reisgenoten geplaatst.
Vraagtekens die thans voor een deel uitroeptekens zijn geworden nu enkele
reisgenoten van Hooijmaijers betrokken blijken te zijn bij de in dit rapport
besproken casuïstiek inzake (vermeende) onregelmatigheden of worden genoemd in de dagvaarding van het Openbaar Ministerie in het strafrechtelijk
onderzoek tegen onder meer voormalig gedeputeerde Hooijmaijers.
Dergelijke reizen droegen en dragen wel bij aan de beeldvorming binnen het
ambtelijk apparaat, bij collega-bestuurders alsmede bij de Commissie over
een bestuurder die niet altijd op zakelijke wijze werkzaam was en die daarmee het risico verhoogde te worden beticht van (de schijn van) belangenverstrengeling.
Dagvaarding
De dagvaarding van het Openbaar Ministerie inzake voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers toont dat hij van JVG Vastgoed vliegtickets naar Roemenië en
Turkije zou hebben gekregen. De Commissie heeft op dit punt in haar onderzoek geen documenten zoals tickets of reisverslagen aangetroffen. Wel een
declaratie van Hooijmaijers voor een taxirit in Istanbul (bedrag: 3,28 euro).
Ook heeft zij vastgesteld dat een ambtenaar toentertijd geweigerd had met
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers mee te gaan omdat er naar zijn mening
geen relatie was tussen het reisdoel en de provincie Noord-Holland. Overigens is een andere ambtenaar wel meegegaan. Deze is niet meer werkzaam
bij de provincie, maar is overgestapt naar de vastgoedsector.

102

4.8 Meldingen en dossiers
Teneinde de behandeling van casuïstiek af te hechten volgt in deze paragraaf
de bespreking van een aantal meldingen en dossiers dat onder de aandacht
van de Commissie is gekomen.
Distriport
Het project Distriport was mede de aanleiding tot het instellen van de Commissie Operatie Schoon Schip. Een door voormalig gedeputeerde Hooijmaijers getekende side letter dook op en zorgde voor veel commotie in Provinciale Staten. Het document is openbaar geworden na een Wob-verzoek van de
belangengroep ‘Berkhout is Boos’.
Distriport is een regionaal bedrijventerrein van circa 150 hectare ten zuiden
van Berkhout in de gemeente Koggenland. De locatie van het bedrijventerrein
is gelegen ten westen van de snelweg A7. Het bedrijventerrein moet logistieke bedrijven, transport en distributie, aantrekken. Het bestemmingsplan Distriport is in april 2012 grotendeels onherroepelijk geworden na een uitspraak
van de Raad van State. Dit niet tot ieders tevredenheid: omdat zij bijvoorbeeld bij het innemen van grondposities op een andere locatie gehoopt hadden of vanuit aantasting van het uitzicht en andere landschapsaspecten. Ontevreden partijen strijden al jaren lang voor hun belangen, deels via de rechter.
De Commissie treedt niet in die procedures. Wel wil zij nader ingaan op de
sideletter, zowel qua besluitvormingsproces daaromtrent als inhoudelijk.
In het kader van het thema ‘mandatering’ heeft de Commissie in paragraaf
4.3.1 al het nodige gezegd over Distriport en de side letters. Reeds daar laat
de Commissie zien dat het dossier qua documentatie niet op orde is, waardoor niet goed kan worden vastgesteld op welke wijze de besluitvorming
door en binnen de bevoegde organen van de provincie Noord-Holland nu
precies heeft plaatsgevonden. Eenzelfde conclusie kan worden getrokken als
het gaat om het opstellen van de side letter in het dossier Distriport: de Commissie heeft niet kunnen vaststellen op wiens initiatief dat precies is gebeurd,
wie waarvoor precies verantwoordelijk was of verantwoordelijkheid heeft
genomen. De reconstructie door de Commissie kent niet alleen een beperking in de dossiervorming binnen de provincie Noord-Holland, maar is ook
gelegen in het ontbreken van bevoegdheden aan de kant van de Commissie
om het overleggen van informatie af te dwingen bij marktpartijen.
De Commissie heeft echter de wel voorhanden documentatie doorgenomen,
heeft met diverse betrokken ambtenaren gesproken alsook met vertegenwoordigers van ONHN, diverse gedeputeerden, ‘Berkhout is Boos’ en de
heer Wokke. De Commissie heeft daarbij geen serieuze aanwijzingen aangetroffen van corruptie – zoals gesuggereerd door de heer Wokke – of andere
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onregelmatigheden die bijvoorbeeld tot het doen van aangifte in het kader
van strafrechtelijk verwijtbare gedragingen door de provincie Noord-Holland
noodzaken.
Veeleer is het beeld ontstaan dat betrokkenen – waaronder de gedeputeerden Hooijmaijers en Bond – (te) snel hebben gehandeld nadat de gemeente
Koggenland afhaakte in het project. De provincie heeft toen de positie als
betrokkene van de gemeente overgenomen. Onder druk van het verlopen
YDQ WHUPLMQHQ PHW ¿VFDOH JHYROJHQ LQ]DNH RYHUGUDFKWVEHODVWLQJ ]LMQ HU LQ
korte tijd diverse overeenkomsten gemaakt en andere afspraken vastgesteld.
Daarbij is snelheid ten koste gegaan van zorgvuldigheid en transparantie. De
haast was er vooral aan de kant van marktpartijen – Zeeman Vastgoed en De
3H\OHU 3URMHNWRQWZLNNHOLQJ =LM KHEEHQ HQLJ ¿QDQFLHHO YRRUGHHO JHKDG ELM GH
handelwijze van de provincie, een aspect waar de Commissie navolgend op
terugkomt.
Het initiatief voor het opstellen van de side letter is vermoedelijk niet van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers uitgegaan. De Commissie acht het op
basis van de gesprekken ook mogelijk dat het initiatief van andere betrokken partijen is uitgegaan (marktpartijen als Zeeman Vastgoed of De Peyler
Projektontwikkeling, danwel ONHN). Hetgeen ook verklaarbaar is daar zij
het meeste belang hadden bij snelheid. Voor zover de Commissie heeft kunnen vaststellen komt de suggestie voor een side letter voor het eerst bij de
provincie Noord-Holland en daarmee ook bij voormalig gedeputeerde Hooijmaijers terecht via een medewerker, de heer Cozijnsen, van ONHN. Hooijmaijers lijkt dit adequaat op te pikken en plaatst een paar dagen voor ondertekening van de side letter op de binnen de provincie gehanteerde minute de
aantekening ‘uitwerking die Cozijnsen bepleit’. Een opmerking die collega’s
binnen het college van Gedeputeerden Staten of ambtenaren hadden kunnen
zien. De Commissie concludeert daaruit dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers niet de intentie heeft gehad de uitwerking via een side letter – hoe
ongelukkig die ook is – te verdoezelen. Integendeel.
Dat brengt de Commissie bij het tweede aspect: de inhoudelijke beoordeling van de side letter. En daarmee ook bij de vraag of de provincie NoordHolland een nadeel (schade) heeft geleden, bijvoorbeeld ten bedrage van het
voordeel van marktpartijen. Die laatste vraag dient ontkennend te worden
beantwoord. Hetgeen partijen in de side letter hebben geregeld is niet meer
GDQ HHQ ¿VFDOH FRQVWUXFWLH GLH ELM GLW VRRUW WUDQVDFWLHV PHQLJPDDO ± RRN GRRU
andere overheden – wordt gehanteerd om projecten mogelijk te maken dan
wel deze goedkoper te realiseren.
De kern van de gehanteerde constructie is dat er gebruik wordt gemaakt van
de vrijstelling van overdrachtsbelasting aan de kant van de provincie waar-
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GRRU GH ¿VFDOH NRVWHQ YRRU KHW SURMHFW ZRUGHQ EHSHUNW 'H SURYLQFLH ZRUGW
tijdelijk eigenaar van gronden, waarbij de afspraak wordt gemaakt dat deze
op enig moment aan marktpartijen worden overgedragen die voor de verdere
projectontwikkeling zorg dragen. Die marktpartijen nemen een afnameverplichting op zich, waardoor het risico voor de provincie gering is (het risico
is dat partijen hun afspraken niet nakomen en de gronden in waarde dalen).
De provincie dient net voldoende werkzaamheden met betrekking tot de
gronden te verrichten dat zij btw-plichtig wordt. Daarin zit de crux, omdat
op dat moment de verplichting tot het betalen van overdrachtsbelasting komt
te vervallen – die zou normaliter worden doorbelast aan marktpartijen (die
geen last hebben van de btw omdat deze voor hen verrekenbaar is). Men
noemt deze constructie – die zoals gezegd regelmatig wordt toegepast – wel
KHW µ¿VFDDO ERXZULMS PDNHQ¶ YDQ JURQGHQ
Ondanks dat de constructie regelmatig wordt toegepast kan het zijn dat
SDUWLMHQ GDDUELM YUH]HQ YRRU HHQ DQGHU RRUGHHO YDQ GH ¿VFXV :HOOLFKW GH
reden om dit soort zaken via een side letter te regelen. Anderen stellen dat
de reden gelegen is in de bepaling dat de gronden door de provincie op een
zodanige wijze aan marktpartijen worden overgedragen dat een eventuele
waardesprong niet ten goede aan de provincie maar aan het te ontwikkelen
project komt. De Commissie ziet dit anders en herkent – los van eventuele
staatsteunperikelen – de logica van een dergelijke bepaling. Het is immers
niet de bedoeling van partijen – inclusief de provincie – om de provincie
eigenaar van de gronden te laten zijn en om deze daarop eventueel winst te
laten maken. De provincie wordt in een dergelijke situatie louter ingeschaNHOG RP KHW SURMHFW µ¿VFDDO ERXZULMS¶ WH PDNHQ 2YHULJHQV LV KHW ZHO ]R GDW
de kwade kansen – verlies voor de provincie op de grondpositie – ook in de
af te sluiten overeenkomsten geborgd dienen te worden, hetgeen in casu niet
is gebeurd.
Concluderend is de Commissie van mening dat er op het gebied van mandatering (zie paragraaf 4.3.1) en qua proces zorgvuldiger had moeten worden
gehandeld. De snelheid is ten koste gegaan van die zorgvuldigheid. De Commissie heeft echter niet kunnen vaststellen dat de meest betrokken gedeputeerden, Hooijmaijers en Bond, in deze kwade bedoelingen hebben gehad.
Wel had gedeputeerde Bond zich bij ondertekening van de side letter zich
er beter van moeten vergewissen wat r nu precies werd ondertekend. Gedeputeerde Hooijmaijers had alerter moeten zijn en had diens collega-gedeputeerden en ambtenaren veel explicieter moeten wijzen op en betrekken bij de
DIVSUDNHQ GLH LQ GH VLGH OHWWHU ]LMQ YDVWJHOHJG -XLVW RPGDW KHW µ¿VFDDO ERXZrijp’ maken een vaker gehanteerde methodiek betreft had hij het hen kunnen
uitleggen. Alsook diens ambtenaren. Bovendien had hij het proces adequater
dienen vast te leggen.
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Omdat de side letter wel in het dossier is opgeborgen, deze is immers na een
Wob-procedure tevoorschijn gekomen, en de Commissie geen bewijs heeft
gevonden voor andere onregelmatigheden dan genoemde onnauwkeurigheden – laat staan voor corruptie – dient de Commissie uit te gaan van goede
trouw aan de kant van betrokkenen.
KNSF
De provincie Noord-Holland is betrokken bij de ontwikkeling van de gebied
rondom de Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek (KNSF) in Muiden. Tijdens het onderzoek van de Commissie is ten aanzien van dit project
een aantal bijzonderheden geconstateerd:
% de geheimhouding van het Akro-rapport. Voormalig gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers lijken de wensen van de projectontwikkelaars – die
een relatief hoog aantal woningen wilden bouwen – te ondersteunen. Het
$NURUDSSRUW ERRG JHHQ VWHXQ YRRU GLH ZHQV
% voormalig gedeputeerde Hooijmaijers schakelde op enig moment een beYULHQGH UHODWLH YDQ KHP GH KHHU & 0XO LQ DOV EHPLGGHODDU
% voormalig gedeputeerde Hooijmaijers onderhield goede contacten met een
aantal in het KNSF-dossier voorkomende personen: R. Visser, F. Holzhaus
HQ % +DUWPDQ
% R. Visser is betrokken als aandeelhouder in KNSF Vastgoed. Hij schonk in
2006 onder meer een bedrag van 8.000 euro aan de Stichting Vrienden van
de Mytyl-Tyltyl school waarvan Hooijmaijers voorzitter was. Ook ging de
KHHU 9LVVHU PHH RS HHQ KDQGHOVPLVVLH QDDU &KLQD
% F. Holzhaus is betrokken als bestuurder van KNSF Vastgoed. Er zijn aanwijzingen dat hij vroegtijdig de beschikking heeft gehad over geheime
LQIRUPDWLH YDQ GH SURYLQFLH 1RRUG+ROODQG
% B. Hartman is de zakelijke compagnon van R. Visser. Hij werd op enig
moment nadrukkelijk door voormalig gedeputeerde Hooijmaijers bij de
provincie Noord-Holland naar voren geschoven met de vraag of hij beWURNNHQ NDQ ZRUGHQ LQ HHQ YHUNHQQLQJ RP  PLOMRHQ HXUR WH EHOHJJHQ
% voormalig gedeputeerde Hooijmaijers schrijft in oktober 2007 een zeer
stevige concept-brief – waarin staat dat de raadsleden wellicht ook persoonlijk verstrekkende gevolgen zullen ondervinden als zij de afspraken
met KNSF blijven schenden – aan de gemeente Muiden. Na interventie
YDQ KHW FROOHJH YDQ *HGHSXWHHUGH 6WDWHQ ZRUGW GH]H EULHI QLHW YHU]RQGHQ
% voormalig gedeputeerde Hooijmaijers toont de brief echter wel aan de
fractievoorzitter van de PvdA in Muiden, die tevens in dienst is bij het
recreatieschap van de provincie Noord-Holland. En die de handelwijze
daardoor als het uitoefenen van druk kon ervaren.
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Bloemendalerpolder
Net als bij KNSF gaat het bij het project Bloemendalerpolder om gebiedsontwikkeling en woningbouw. Dit project is uitgebreid betrokken in het zogeheten IRS-onderzoek.46 Daarbij zijn geen onregelmatigheden (met betrokkenheid van bestuurders) aangetroffen. De Commissie heeft geen meldingen
ontvangen die concrete aanwijzingen voor onregelmatigheden bevatten. Bij
gebreke daaraan en omdat het de Commissie via de pers47 bekend was dat op
gezag van het Openbaar Ministerie een inval is gedaan bij Bouwbedrijf Adriaan van Erk is dit project beperkt in het onderzoek betrokken. Genoemd bedrijf tekende met gedeputeerde Hooijmaijers een ‘anticipatie-overeenkomst’
voor woningbouw in de Bloemendalerpolder. Hooijmaijers zou in de periode
als gedeputeerde betaalde advieswerkzaamheden voor dit bedrijf hebben
verricht.
Een ander bedrijf dat met genoemde gedeputeerde een dergelijke overeenkomst ondertekende is bouwbedrijf Van Wijnen. Dat betreft een onderneming waarvoor voormalig gedeputeerde Hooijmaijers – voor hij wethouder
in Amsterdam werd en in de periode voor zijn werkzaamheden als gedeputeerde – betaalde advieswerkzaamheden heeft verricht.
Tot slot verwijst de Commissie naar het ‘Auditrapport Project Bloemendalerpolder’ van Concern Controlling provincie Noord-Holland (2009) waarin
uitgebreid over dit project is gerapporteerd.
Wieringerrandmeer
Net als bij het project Bloemendalerpolder het geval is, voerde IRS een onderzoek uit naar het project Wieringerrandmeer.48 En ook hier is sprake van
een reeds bij Provinciale Staten bekend auditrapport van Concern Controlling (2010). Voorts wordt verwezen naar het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer (2012) inzake dit project. De Commissie heeft geen aanleiding
gevonden om naast hetgeen in deze rapporten is vermeld onregelmatigheden
te rapporteren en volstaat dan ook met een verwijzing daarnaar.
Leeker Woonlanden
Bij Leeker Woonlanden gaat het om een gebiedsontwikkelingsproject in
West-Friesland. Het is – naast de woonlandschappen in Obdam, ‘t Kruis
Heerhugowaard en de Bovenkerkerpolder – één van de vier projecten die
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers graag in de structuurvisie (2009) wilde
opnemen. Dit terwijl dat – voor zijn tijd als gedeputeerde – in 2004 op voorstel van Provinciale Staten nog was tegengehouden, omdat zij van mening
waren dat dergelijke initiatieven vanuit de regio moesten opkomen. Om het
46
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Rapportage van IRS Forensic Investigations & Integrity Services B V inzake diverse mogelijke issues in het besluitvormingsproces bij de projecten Wieringerrandmeer en Bloemendalerpolder van 23 mei 2011
Artikel Volkskrant van 8 april 2010
Rapportage van IRS Forensic Investigations & Integrity Services B V inzake diverse mogelijke issues in het besluitvormingsproces bij de projecten Wieringerrandmeer en Bloemendalerpolder van 23 mei 2011
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project te realiseren is in juni 2004 Het Leeker Woonland B.V. opgericht met
als samenwerkende partijen: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
(ONHN), Scholtens Groep, Dura Vermeer, Wooncompagnie en Matrix. Voormalig gedeputeerde Meijdam fungeerde als commissaris bij Leeker Woonlanden.
Een aantal bijzonderheden die uit onderzoek van de Commissie zijn gebleken. Ten eerste aangaande de inpassing van het plan in de structuurvisie.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers gaat in het voorjaar van 2009 op handelsmissie naar de Verenigde Staten, alwaar hij met vertegenwoordigers van
de Scholtens Groep, ONHN en de Kamer van Koophandel Noord-HollandNoord zou hebben afgesproken dat de provincie een inpassingsplan gaat
maken voor Leeker Woonlanden. Die afspraak wordt ambtelijk gezien als een
‘verregaande gewekte verwachting’. De afspraak wordt door mevrouw Driessen-Jansen, de opvolgster van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, later in
2009 teruggedraaid. Hetgeen wordt meegedeeld aan de Scholtens Groep.
De bevoegdheid om te besluiten tot een inpassingsplan ligt bij Provinciale
Staten. Daaraan voorafgaande gaat besluitvorming door het college van
Gedeputeerde Staten dat op 27 mei 2009 heeft besloten over de aanwijzing
van vier locaties, waaronder Leeker Woonlanden, als mogelijke locatie in de
structuurvisie. Met de nadruk op ‘mogelijke’: nut en noodzaak worden eerst
nog onderzocht en daarmee staat het provinciaal belang nog niet vast. In juni
2009 zou voormalig gedeputeerde Hooijmaijers aan Scholtens en ONHN
hebben laten weten dat Leeker Woonlanden ‘erdoor’ is bij het college van
Gedeputeerde Staten. Dit terwijl het besluit van het college op dat moment
nog geheim is.
Een tweede punt betreft de participatie van ONHN in het project Leeker
Woonlanden. In juni 2009 wil ONHN 10% van de aandelen Leeker Woonlanden verkrijgen maar heeft geen geld. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers denkt mee over een constructie waarbij de provincie eerst gronden aankoopt (2,5 miljoen euro) en deze overdraagt aan ONHN, waarna de gronden
kunnen dienen om daarmee de gewenste aandelen te kopen. Het is een plan
dat na ambtelijke interventie niet doorgaat. Immers: het provinciaal belang
van het project staat nog niet vast, Provinciale Staten heeft nog niet besloten
en het college van Gedeputeerde Staten wilde eerst nut en noodzaak van het
project onderzoeken.
Echter, ONHN verkrijgt de aandelen alsnog en wel in oktober 2009. ONHN
heeft daartoe 1 miljoen euro geleend van Matrix, een participant in het project. De Volkskrant heeft hierover eerder (13 juli 2011) bericht en legde
bloot dat ONHN van Matrix BV – een betrokken partij bij Leeker Woonlanden – 1 miljoen euro heeft geleend om een 5% aandeel in Leeker Woonlanden BV te verwerven. In een vertrouwelijke concept-nota voor het college
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van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar – die net als de
provincie Noord-Holland aandeelhouder is van ONHN – staat daarover het
volgende beschreven: ‘Tijdens ambtelijk vooroverleg bleek dit gebeurd te
zijn op persoonlijk verzoek van gedeputeerde Hooijmaijers, waaraan geen
GS-besluit ten grondslag lag’. Het is een passage die in de uiteindelijk besproken nota overigens is verdwenen.
SADC: ontwikkeling De Hoek Noord
De kern van deze casus gaat over het sturen door voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers, op het als provincie Noord-Holland (tijdelijk) overnemen van
aandelen in een vennootschap (De Hoek Noord S-Park BV). Dit ten behoeve
van SADC. Hierbij wilde Hooijmaijers tegen het negatieve advies van zijn
ambtenaren in, de aandelenaankoop laten doorgaan zonder het college van
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten – de vereiste en koninklijke weg
– hierover in te lichten. Deelaspecten van deze casus zijn al elders in dit
rapport besproken, namelijk: schijn van belangenverstrengeling (paragraaf
4.7.2), commissariaat Meijdam (paragraaf 4.7.5) en netwerk Hooijmaijers
(paragrafen 4.7.7 en 4.7.8).
De Commissie merkt op dat (onder meer) deze casus centraal staat in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie in het onderzoek tegen voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers. Zie over de verdenkingen – deels in relatie tot de
in de SADC-casus betrokken partijen en het project De Hoek Noord – verder
paragraaf 5.2.3 van dit rapport.
Daar deze kwestie onder de rechter is, zal de Commissie deze casus niet
uitputtend behandelen, maar zich beperken tot een schets van de SADCorganisatie en het verloop van de bestuurlijke procedure aangaande de aandelentransactie. Dit in de context van het gegeven dat in dit dossier enkele
lijnen vanuit het relatienetwerk van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
samenkomen, namelijk:
% Frans Sodekamp, oud-bestuurder van Mainland en betrokken bij De Hoek
Noord. Hij was samen met Hooijmaijers verbonden aan de Stichting
Vrienden van de Mytyl-Tytlschool. Mainland sponsorde deze stichting en
heeft na invallen door de FIOD en Rijksrecherche in de pers49 aangegeven dat Mainland Hooijmaijers – voor en na zijn wethouderschap in Amsterdam – kwartaalvergoedingen heeft betaald. Niet voor de bemiddeling
bij concrete vastgoedtransacties, maar voor het gebruik van Hooijmaijers’
netwerk. De betalingen verliepen via Move Management BV (zie paraJUDDI  
% Jelle Kuiper verbonden aan de Kuiper Groep, die op haar beurt aandeelhouder is van Mainland. Hooijmaijers en Kuiper zagen elkaar – blijkens
de agenda van Hooijmaijers – regelmatig. Kuiper komt ook voor in andere
49
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provinciale dossiers zoals Meerenberg (niet in dit rapport besproken) en
/XWNHUPHHUSROGHU50
% Jan Eendebak die door Hooijmaijers werd ingeschakeld in het kader van
HHQ EHPLGGHOLQJVWUDMHFW ELM 6$'& ]LH SDUDJUDDI  
% Arnold van de Kamp, makelaar. Hooijmaijers stuurde er in 2009 op aan
dat deze werd betrokken bij de aandelentransactie (zie paragrafen 4.7.2
en 4.7.7). Maar ook voordien ontmoeten zij elkaar regelmatig. Blijkens
de agenda van Hooijmaijers gebeurde dat onder meer bij hem op kantoor,
bij Van de Kamp op kantoor, in restaurants of thuis. Daarnaast zouden zij
in 2007 samen tweemaal naar Duitsland zijn geweest om te spreken met
de bestuurder van het bedrijf THG (bedrijf dat in 2009 betrokken is bij de
aandelentransactie).
Schiphol Area Development Company NV (SADC) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer en
Amsterdam alsmede de Schipholgroep. Doelstelling van de in 1987 opgerichte
vennootschap is het versterken van de internationale concurrentiepositie van
de luchthavenregio door het faciliteren en aantrekken van internationale luchthavengerelateerde ondernemingen. De bestuurders van de vier aandeelhouders
vormen samen de regiegroep onder de naam Bestuursforum Schiphol die met
QDPH GH NDGHUV YDVWVWHOOHQ 'H 6FKLSKRO *URHS KHHIW KLHULQ HHQ JHNZDOL¿FHHUde adviesfunctie. Het voorzitterschap van het Bestuursforum is een zogenaamde qq-functie van de gedeputeerde. Daarnaast heeft iedere aandeelhouder een
afgevaardigde in de raad van commissarissen. Tot juni 2010 was dat namens
de provincie de heer F. Tielrooij en daarna voormalig gedeputeerde Meijdam.
Het samenwerkingsverband SADC werkte aanvankelijk goed maar is in de
jaren na de eeuwwisseling geërodeerd. Eind 2005 is op basis van een nieuw
samenwerkingsovereenkomst tussen het Bestuursforum en SADC (SADC-II)
het werkgebied uitgebreid met een zestal nieuw te ontwikkelen locaties. Toch
EOHHN GLW QLHW YROGRHQGH YRRU HHQ HI¿FLsQW HQ HIIHFWLHI ZHUNHQG 6$'& 'H EHlangrijkste oorzaken daarvan zijn verwarring in de rolverdeling tussen partijen
HQ KHW JHEUHN DDQ ¿QDQFLsOH PLGGHOHQ YRRU 6$'&
Na een onderzoek in opdracht van het Bestuursforum Schiphol, naar de mogelijkheden tot herformulering van de kaders waarbinnen SADC opereert,
besluiten de aandeelhouders tot een doorstart. In een ‘Intentieverklaring
Doorstart SADC’ van 30 mei 2008 staat dat partijen ieder voor een gelijk deel
(25%) in SADC51 gaan deelnemen en een extra agiostorting gaan inbrengen
van 20 miljoen euro per aandeelhouder. Dit stelt SADC onder meer in staat
substantiële grondposities in te nemen.
50
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Het dossier Lutkermeerpolder komt eveneens voor in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie Dit in relatie
tot de heer Kuiper en de Kuiper Groep Hooijmaijers wordt er onder meer van verdacht de besluitvormingsprocedures ten gunste van hen te (pogen te) beïnvloeden Dit dossier wordt niet in dit rapport besproken De reden daarvoor
is dat dit dossier pas via de tenlastelegging (18 oktober 2012, ofwel: vlak voor afronding van onderhavig rapport) bij
de Commissie bekend is geworden Nu ook dit dossier door het Openbaar Ministerie is onderzocht en het onder de
rechter is, ziet de Commissie geen reden tot nader onderzoek door de Commissie
Provincie Noord-Holland had 18,1% belang in SADC Uitbreiding tot 25% betekende concreet een investering van
1,7 miljoen euro

110

Het college van Gedeputeerde Staten besluit in mei 200952 de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst (SADC III) ter behandeling naar Provinciale Staten te
sturen. Op 28 september 2009 gaan Provinciale Staten akkoord met uitbreiding
van de deelneming in SADC.
In een nota van B&W van de gemeente Haarlemmermeer van 13 september
2005 wordt gesproken over een intentie-overeenkomst tussen de gemeente
Haarlemmermeer en de private partijen THG, Slough BV (Segro BV) en Mainland (Kuiper Groep), verenigd in De Hoek Noord BV i.o.53 Er wordt in deze
nota gerefereerd aan het besluit van het Bestuursforum Schiphol (8 december
2004) om akkoord te gaan met het in ontwikkeling brengen van ‘De Hoek
Noord’, een gebied tussen de Schipholspoorlijn, de A5 en het bestaande bedrijventerrein ‘De Hoek’. In de intentie-overeenkomst54 wordt gesproken over de
inbreng van de grond die eigendom is van Stavago BV, een dochteronderneming van Treuhandelsgesellschaft AG (THG). Op 29 december 2005 heeft De
Hoek Noord S-Park BV inderdaad grond verworven aan de Rijnlanderweg te
Hoofddorp.
Aandeelhouders bij oprichting van de Hoek Noord BV zijn: Segro BV (51%),
Kuiper Groep (34%) en Mountleigh Roland Ernst (MRT) BV (15%). In augustus 2008 wordt aan SADC het aandelenpakket van MRT te koop aangeboden.
De vraagprijs bedraagt ongeveer 3 miljoen euro. Daarnaast moeten er leningen
worden overgenomen van ongeveer 1 miljoen euro die zijn verstrekt aan De
Hoek Noord S-Park BV. Kort daarna blijkt ook dat Kuiper Groep haar 34% beODQJ ZLO YHUNRSHQ DDQ 6$'& 'H WRWDOH ¿QDQFLHULQJVEHKRHIWH YRRU GH DDQNRRS
van aandelen en overname van leningen van de huidige aandeelhouders wordt
geschat op 15 miljoen euro. De plannen van SADC worden verder geconcretiseerd in de ‘Overeenkomst inzake UNDERcoverpark De Hoek-Noord’, gedagtekend op 19 december 2008. Vooruitlopend op de effectuering van de besluitvorming rond SADC III waarbij de aandeelhouders (waaronder de provincie)
ieder 20 miljoen willen storten, vraagt de directie van SADC de provincie
Noord-Holland in oktober 2008 een overbruggingskrediet van 15 miljoen euro.
Dit verzoek wordt door ambtenaren van de afdeling Middelen en Grondzaken
begin 2009 beoordeeld en er vindt nader overleg plaats met SADC. Verschillende opties worden onderzocht waarbij rekening werd gehouden met een reeds
in 2007 door het college van Gedeputeerde Staten genomen besluit55 om ten
behoeve van SADC grondaankopen te doen van 7,5 miljoen uit het budget ‘anticiperende aankopen’.56
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GS-besluit van 19 mei 2009 (nr 2009-24396)
De Hoek Noord S-Park BV is opgericht op 15 november 2005
De intentieovereenkomst is eerst verlengd tot 1 juli 2008, vervolgens tot 23 juni 2009 en voor de 3e keer verlengd tot
1 juli 2011
GS-besluit 13 februari 2007 (nr 2007-8208) Expliciet werd in dit besluit opgenomen dat de provincie niet overgaat
tot het verstrekken van vreemd vermogen
Nota ‘Gegronde Ontwikkeling’ (april 2006)
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Hoewel gebruikmaking van dit budget het voordeel heeft dat geen (nieuwe of
extra) besluitvorming van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten nodig is,
zal een aanvullende lening noodzakelijk zijn waarvoor wel een procedure via
deze organen moet worden doorlopen. Dit geldt eveneens wanneer gekozen
wordt voor een (tijdelijke) garantstelling door de provincie van 15 miljoen.
Uiteindelijk adviseert de ambtelijke ondersteuning voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers in maart 2009 de koninklijke weg te volgen en de behandeling
van het eerder genomen besluit om 20 miljoen agiostorting te verlenen aan
SADC – in het kader van heroverweging SADC III – in de Staten af te wachten. De directie van SADC zou hier overigens mee hebben ingestemd.
Niettemin wilde Hooijmaijers het 15 procent aandelenbelang in De Hoek
Noord S-Park overnemen van THG/MRT en wil daarvoor 2 miljoen euro uit
het budget anticiperende aankopen halen. Zover is het uiteindelijk niet gekomen. In een Statenbesluit van 29 september 2009 is uiteindelijk het GS-voorstel over de kapitaaluitbreiding van de provincie in SADC goedgekeurd.
Crailo
Het voormalig defensieterrein Crailo ligt centraal in het Gooi. In het kader van
de gebiedsontwikkeling was het plan om woningbouw, bedrijventerreinen en
natuurgebieden te realiseren. De provincie Noord-Holland heeft de gronden
verworven. Voorts heeft op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verhuur plaatsgevonden ten behoeve van een asielzoekerscentrum.
De Commissie noemt dit project volledigheidshalve en verwijst naar de diepgaande evaluatie van de Sector Kennis en Beleidsevaluatie van de directie
Beleid van de provincie Noord-Holland (Evaluatie Gebiedsontwikkeling
Crailo, 13 oktober 2011). Deze evaluatie heeft de Commissie doorgenomen en
]LHW GDDULQ JHHQ DDQOHLGLQJ VSHFL¿HNH RSPHUNLQJHQ WH PDNHQ RYHU GH DVSHFWHQ
bestuurscultuur en onregelmatigheden.
Chipshol
De Commissie heeft geen bijzonderheden (aansluitend bij de onderzoeksopdracht: onbekende zaken) aangaande Chipshol te melden. Gegeven de publicitaire betekenis van dit dossier wil de Commissie het desondanks voor alle
duidelijkheid kort noemen.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers sloot in februari 2007 namens de
provincie Noord-Holland een vaststellingsovereenkomst met – kort gezegd
– de Chipshol-groep van de familie Poot. Dit betreft een buitengerechtelijke
overeenkomst, juist bedoeld om (verdere) rechtsprocedures en claims te voorkomen. Hooijmaijers was in een geheime vergadering van het college van
Gedeputeerde Staten (13 februari 2007) gemandateerd om een dergelijke overHHQNRPVW WH VOXLWHQ +HW JDDW RP HHQ ¿QDOH UHJHOLQJ YRRU GH NZHVWLHV *URHnenbergterrein, Badhoevedorp-Zuid en Pruissen II.
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In de Statenvergadering waarin de overeenkomst aan de orde komt stelt
Hooijmaijers – onweersproken – dat hij de dag voorafgaande aan de regeling daarover met de leden van het seniorenconvent heeft gesproken.57
Bovendien heeft hij alle Statenleden op de ochtend van het aangaan van de
regeling per e-mail op de hoogte gesteld, nog voor het nieuws bekend werd.
In het debat draaide het met name om de hoogte van de vergoeding die de
provincie Noord-Holland heeft betaald. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers meldt in de Statenvergadering het geheime karakter daarvan: ‘Het bedrag
en de voorwaarden kunnen alleen onder geheimhouding worden meegedeeld. Dat is nu eenmaal de aard van de afspraak.’ Het gaat om een contractuele bepaling die ook thans nog van toepassing is.
4.9 Afsluitend
In dit hoofdstuk stonden het thema (de schijn van) belangenverstrengeling en
diverse meldingen en dossiers centraal. Er werden illustraties gegeven van
de bestuurscultuur en (vermeende) onregelmatigheden. Of beter: feitelijk
legt dit hoofdstuk bloot dat het overgrote deel van de meldingen, dossiers, illustraties en inkijkjes met ‘rauwe kantjes’ betrekking heeft op de handelwijze
van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Daarmee zegt dat alles vooral iets
over zijn bestuursstijl en niet altijd direct iets over de bestuurscultuur. De
Commissie is er in haar onderzoek steeds meer aan gaan hechten – gestaafd
door de feiten – daartussen een onderscheid te maken. Een gegeven waarop
in het volgende hoofdstuk nadrukkelijk wordt teruggekomen.

57

Provinciale Staten, 19 februari 2007
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5 Besluit
In dit hoofdstuk beantwoordt de Commissie de onderzoeksopdracht en deelvragen (paragraaf 1) en worden aan de hand van een slotbeschouwing de
conclusies en aanbevelingen weergegeven (paragraaf 2).

5.1 Beantwoording onderzoeksopdracht en deelvragen
5.1.1 Onderzoeksopdracht en deelvragen
Het college van Gedeputeerde Staten formuleerde de volgende
onderzoeksopdracht:58
‘Onderzoek of er bij onderwerpen en activiteiten waar bestuurders bij betrokken zijn (geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden, nu onterecht
zaken onbekend of onvoldoende bekend zijn aan GS en PS, die wel bekend
hadden moeten zijn.’
Bij de centrale onderzoeksopdracht gaf het college van Gedeputeerde Staten
de Commissie vijf deelvragen mee, te weten:
1. Bij welke onderwerpen en activiteiten zijn bestuurders betrokken (geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden?
2. In welke gevallen en op welke wijze zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, al dan niet vertrouwelijk, geïnformeerd over relevante
onderwerpen en activiteiten (die bijvoorbeeld verplichtingen voor de provincie Noord-Holland met zich meebrengen of hebben gebracht en/of uit
een oogpunt van collegiale of politieke controle hadden moeten worden
gemeld)?
3. Wanneer, waarom en ten aanzien van welke zaken is deze informatieverstrekking achterwege gebleven?
4. Wanneer is een gedeputeerde (al dan niet wettelijk) verplicht het college te
informeren of mee te nemen in de besluitvorming?
5. Op welke wijze kan het bestuur (of bestuurders) en de organisatie in de
toekomst zorg dragen voor het correct informeren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten?
In de volgende subparagraaf worden de deelvragen beantwoord, waarmee
de Commissie meent aan de kern van de onderzoeksopdracht te hebben voldaan.
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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 november 2011 nr 2011-59910, tot instelling van de
onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip, Provinciaal Blad, 17 november 2011
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5.1.2 Beantwoording deelvragen
1.

Bij welke onderwerpen en activiteiten zijn bestuurders betrokken
(geweest) tijdens de laatste twee collegeperioden?
De Commissie heeft de vraag dusdanig opgevat dat het niet de bedoeling van
het college van Gedeputeerde Staten is een algemene, uitputtende lijst van
onderwerpen en activiteiten te benoemen waarbij bestuurders betrokken zijn
(geweest). De onderzoeksopdracht is immers gericht op zaken die onterecht
onbekend of onvoldoende bekend zijn aan het college van Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten, terwijl deze wel bekend hadden moeten zijn.
Met de casuïstiek die in de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde is gesteld, meent
de Commissie diverse zaken te hebben weergegeven die niet in volle omvang bij het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bekend
zijn. Veelal gaat het om illustraties en bewijzen die inzicht geven in de praktijk van het openbaar bestuur. Die inzicht geven in hetgeen schuilgaat achter
de immense papierstroom die genoemde organen krijgen te verwerken. Die
inzicht geven in de verhoudingen tussen bestuurders en ambtenaren, tussen bestuurders en private partijen. Die inzicht geven in bestuursculturen en
bestuursstijlen. Die inzicht geven in de werking van macht en gezag en daarmee in de politieke realiteit.
Kortom: voor het antwoord op de eerste deelvraag wordt terugverwezen naar
de hoofdstukken 3 en 4.
2.

In welke gevallen en op welke wijze zijn Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten, al dan niet vertrouwelijk, geïnformeerd over
relevante onderwerpen en activiteiten (die bijvoorbeeld verplichtingen voor de provincie Noord-Holland mee zich meebrengen of
hebben gebracht en/of uit een oogpunt van collegiale of politieke
controle hadden moeten worden gemeld)?
In de artikelen 167 en 179 van de Provinciewet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koningin uit zichzelf actief alle
informatie aan Provinciale Staten moeten verschaffen die zij nodig hebben
om hun taken goed te vervullen. De wetgever heeft voor een open invulling
– een algemeen kader in plaats van een limitatieve opsomming – van deze
artikelen gekozen. De vormgeving en de uitvoering van de actieve informatieplicht zijn primair een zaak van het college van Gedeputeerde Staten. Het
college heeft immers de plicht om de Staten actief te informeren. Het moet
dan ook in eerste instantie zelf de afweging maken wat het voor Provinciale
Staten van belang acht bij het uitoefenen van hun taak. In dit verband verwijst de Commissie naar de praktische uitwerking en spelregels zoals vervat
in de ‘Handreiking actieve informatieplicht van GS aan PS’. 59
59

Statenvoordracht 56 van 23 juni 2003
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De Commissie verwijst bij de beantwoording van deelvraag 2 wederom naar
de hoofdstukken 3 en 4. In zijn algemeenheid geldt dat de onderwerpen en
casuïstiek die in de genoemde hoofdstukken aan de orde zijn gesteld in meer
of mindere mate, in detail of globaal bij het college van Gedeputeerde Staten
en/of Provinciale Staten aan de orde zijn gekomen en dus bekend waren. Dat
roept overigens ook de vraag op of collegeleden en Statenleden wel altijd
voldoende alert zijn geweest in het opmerken van risico’s, gevoeligheden
en andersoortige signalen die tot doorvragen en actie hadden kunnen leiden.
Deze vraag heeft de Commissie niet beantwoord omdat deze buiten de scope
van haar onderzoek valt.
Maar uiteindelijk gaat het erom of de bedoelde onderwerpen en casuïstiek
met voldoende omvang en diepgang binnen het college van Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten bekend waren op basis van de actieve informatieplicht van individuele collegeleden en het college als geheel.
Deze vraag dient naar de mening van de Commissie ten aanzien van een deel
van de in dit rapport aan de orde gestelde casuïstiek negatief te worden beantwoord. Het gaat dan niet om de vraag of een bepaalde casus in abstracto
– al dan niet met overlegging van documentatie – bekend was, maar veeleer
om de context van de casus. Een aantal voorbeelden:
% 'HHOQHPLQJHQ HQ ¿QDQFLHULQJHQ KHW FROOHJH YDQ *HGHSXWHHUGH 6WDWHQ HQ
Provinciale Staten zijn geïnformeerd over het bestaan van deelnemingen
en weten op hoofdlijnen wat er op dat vlak speelt. De thema’s deelneminJHQ HQ ¿QDQFLHULQJHQ PHW ELMEHKRUHQGH FDVXwVWLHN ZDDUQDDU GH &RPPLVsie terugverwijst) maken duidelijk dat genoemde bestuursorganen niet altijd en ook niet altijd op het juiste moment goed genoeg zijn geïnformeerd
over bijvoorbeeld: (het al dan niet positief zijn van) de business case, het
SURYLQFLDDO EHODQJ ¿QDQFLsOH ULVLFR¶V HQ VWDDWVVWHXQDVSHFWHQ
% DarwinD. De behoefte aan de kant van Econcern/DarwinD aan een vermogens- of kapitaalinjectie was in 2008/2009 groot. Die behoefte plaatst
de casus DarwinD – die op meerdere plaatsen in dit rapport aan de orde
komt – in een geheel ander daglicht dan bezien vanuit de winst van 8 miljoen euro die op een eerdere aandelenparticipatie – via ODENH – in deze
onderneming was behaald. Zie in dit verband met name: de gedachte die
bij voormalig gedeputeerde Hooijmaijers opkwam (na een voorzet van
diens collega Moens) tot verstrekking van een lening van 100 miljoen
euro aan DarwinD (paragraaf 3.6.2), de tweede aandelenparticipatie (paragraaf 4.6.2) en de consultancy-activiteiten van voormalig gedeputeerde
0RHQV SDUDJUDDI  
% Meijdam. Bij het besluit om voormalig gedeputeerde Meijdam tot commissaris namens de provincie Noord-Holland te benoemen bij SADC,
is naar de mening van de Commissie onvoldoende de contextinformatie
inzake zijn andere politieke en zakelijke rollen meegewogen, hoewel die
GHHOV ZHO ELQQHQ KHW SURYLQFLHKXLV EHNHQG ZDUHQ ]LH SDUDJUDDI  
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% Hooijmaijers. De inschakeling van (zakelijke en privé-) relaties uit het
netwerk van Hooijmaijers in bepaalde casuïstiek had open en transparant
behoren te zijn, teneinde telkenmale een zuivere oordeelsvorming daarover mogelijk te maken. De Commissie verwijst kortheidshalve en bij
wijze van voorbeeld naar hetgeen in paragraaf 4.7.8 is besproken over de
inschakeling van de heren Mul (KNSF), Eendebak (SADC) en Boelen
'DUZLQ' 
% Negatief ambtelijk advies en andere ambtelijke signalen. Het is de taak
en bevoegdheid van gedeputeerden om op hun beleidsterrein beslissingen
te nemen. Knopen door te hakken. Ook indien er een negatief ambtelijk
advies ligt. In de door de Commissie onderzochte en besproken casuïstiek
is meerdere malen gebleken dat vanuit het ambtelijk apparaat signalen zijn
opgekomen die wijzen op handelwijzen van gedeputeerden waar – zoals
de Commissie dat heeft genoemd – ‘rauwe kantjes’ aanzitten. BijvoorEHHOG DOV KHW JDDW RP HHQ VSHFL¿HNH YUDDJVWHOOLQJ YDQ GH JHGHSXWHHUGH
zoals inzake het wegsluizen van gelden (paragraaf 4.4), het beleggen van
gelden (paragraaf 4.7.7) en de inpassing van de projecten Leeker Woonlanden, Obdam, ’t Kruis Heerhugowaard en Bovenkerkerpolder (paragraaf
4.5.1). Daarnaast zijn op ambtelijk niveau diverse malen vragen gesteld
over de inschakeling van bepaalde personen door een gedeputeerde (paragraaf 4.7.7 en 4.7.8). Kortom: het is zaak de mening van het ambtelijk
apparaat – zeker indien het een negatief advies betreft – nadrukkelijk bij
de besluitvorming te betrekken en de keuzes met betrekking tot dossiers
waarin dat speelt nadrukkelijk en goed beargumenteerd vast te leggen.
3.

Wanneer, waarom en ten aanzien van welke zaken is deze informatieverstrekking achterwege gebleven?
Wederom verwijst de Commissie – met name voor de in de deelvraag opgenomen aspecten ‘welke zaken’ en ‘wanneer’ – terug naar de casuïstiek die in
de voorgaande hoofdstukken is besproken. En ook naar de beantwoording
van deelvraag 2. Daarin staat een aantal zaken die weliswaar zijn besproken
in het college van Gedeputeerde Staten en in de meeste gevallen ook in Provinciale Staten, maar dat gebeurde niet altijd in de benodigde omvang of op
het juiste moment.
Met benodigde omvang refereert de Commissie aan de diepgang, de mate
van detail en context. Ter adstructie een voorbeeld. Het is voorgekomen dat
een gedeputeerde ook in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als adviseur,
betrokkenheid bij een project heeft gehad. Indien vervolgens in de hoedanigheid van gedeputeerde met betrekking tot hetzelfde project voorstellen aan
het college van Gedeputeerde Staten of aan Provinciale Staten worden gedaan, is het naar de mening van de Commissie evident dat de gedeputeerde
eerst meldt dat hij eerder ook als adviseur ten aanzien van het project is opgetreden.
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Zo is het ook evident dat de Commissie hiermee refereert aan het verweer van
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers naar aanleiding van de corruptieverdenkingen in diens strafzaak. In zijn reacties tijdens en na de regiezitting van 18
oktober 2012, maakt hij duidelijk dat een aantal van de vergoedingen die het
Openbaar Ministerie kennelijk ziet als corruptiebetalingen betrekking hebben
op betalingen voor werkzaamheden die hebben plaatsgevonden voordat hij
gedeputeerde werd. Het is aan de strafrechter om over de stellingname van het
Openbaar Ministerie en het verweer van Hooijmaijers te oordelen. De Commissie wil – uiteraard – niet in die oordeelsvorming treden. Maar ook indien
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers kan aantonen dat de vermeende corruptiebetalingen volstrekt los staan van diens handelen als gedeputeerde, ziet de
Commissie binnen de context van haar opdracht een probleem. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers had ook dan horen te beseffen dat het gegeven dat hij
als adviseur eerder betrokkenheid bij een bepaald project heeft gehad, op z’n
minst genomen een aspect is dat bij de oordeelsvorming van derden betrokken dient te worden. Verdergaand zou de beslissing zijn om zelf – gegeven het
verleden – in het geheel niet langer bij een dergelijk project betrokken te zijn.
Al is het alleen maar om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Met het juiste moment refereert de Commissie met name aan hetgeen zij heeft
opgemerkt over de casus aangaande de consultancy-activiteiten van voormalig
gedeputeerde Moens (zie paragraaf 4.7.4). Reeds bij de start van verkennende
gesprekken met een privébelang is het verstandig tot melding daarvan over te
gaan. En daarnaast tot het overdragen aan een collega van de behartiging van
het zakelijk belang van de provincie.
Voorts wil de Commissie bij de beantwoording van deelvraag 3 nadrukkelijk
verwijzen naar de KNSF-casus en het Akro-rapport (paragraaf 4.2.2). Ondanks
de heldere ambtelijke adviezen over de wenselijkheid van openbaarmaking,
besluit het college van Gedeputeerde Staten op 22 maart 2005 tot geheimhouding van het ‘ Rapport Bloemendalerpolder KNSF terrein, strategiebepaling’
van Akro Consult. Naar de mening van de Commissie had dit rapport naar
Provinciale Staten gemoeten en openbaar worden gemaakt.
Ook verwijst de Commissie zorgvuldigheidshalve bij de beantwoording van
deze deelvraag expliciet naar hetgeen zij opmerkt over de side letters in de
casus Distriport (paragraaf 4.8): de Commissie concludeert dat voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers niet de intentie heeft gehad de uitwerking via een
side letter – hoe ongelukkig die naam ook is – te verdoezelen. Integendeel.
Tot slot het ‘waarom’ zoals opgenomen in de deelvraag. Het antwoord is
gelegen in de politieke dadendrang. De wil om iets te realiseren, tot stand te
brengen. Transparantie over zaken die tot een andere beslissing dan de door
een gedeputeerde of gedeputeerden gewenste uitkomst kunnen leiden, kan
de dadendrang wel eens in de weg staan. Vermoedelijk is de kwestie van het
Akro-rapport in de KNSF-casus daarvan een voorbeeld (paragraaf 4.2.2).
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Daarnaast heeft de Commissie meerdere malen in het rapport gewezen op
(de schijn van) belangenverstrengeling (zie met name paragraaf 4.7). Transparantie helpt niet altijd om de ‘schijn van’ te vermijden, maar richt er juist
de focus op. Bij daadwerkelijke belangenverstrengeling zijn betrokkenen in
het geheel niet gebaat bij openheid.
4.

Wanneer is een gedeputeerde (al dan niet wettelijk) verplicht het
college te informeren of mee te nemen in de besluitvorming?
De Commissie sluit bij haar antwoord op deze deelvraag aan bij hetgeen is
opgemerkt bij het thema mandatering (paragraaf 3.3). Kortheidshalve wordt
naar de kern daarvan verwezen: besluitvorming die buiten het mandaat
valt, mag en kan niet door een gedeputeerde worden gedaan. Hier geldt de
informatieplicht en dient besluitvorming plaats te vinden door de daartoe
bevoegde organen.
Aanvullend merkt de Commissie het volgende op. Het college van Gedeputeerde Staten kent een collectieve verantwoordelijkheid, het is een orgaan van
collegiaal bestuur. Het college van Gedeputeerden Staten kan daarmee niet op
een lijn met de ministerraad worden gesteld. De ministerraad kent een individuele verantwoordelijkheid van de ministers. Als een minister een probleem
ervaart, dan kan dit in overleg met de minister-president worden opgelost.
In het algemeen geldt voor het college van Gedeputeerde Staten wat ook
voor een college van burgemeester en wethouders opgaat: ieder besluit is
een collegebesluit. Wat een wethouder of gedeputeerde zelf besluit, kan hij
uitsluitend krachtens mandaat van het college. Voor hetgeen buiten het mandaat valt geldt de informatieplicht en dient besluitvorming derhalve plaats te
vinden door de daartoe bevoegde organen.
De bewijslast dat binnen het mandaat wordt gehandeld rust altijd op de gedeputeerde. Strikt genomen vloeit daaruit voort dat hij altijd gehouden is het
college te informeren, zodra een gedachte of voornemen met enige waarschijnlijkheid tot een handelen en dus tot een besluit zal leiden. Soms kan het
nalaten te handelen ook tot een informatieplicht leiden.
In de praktijk hangt het elkaar informeren af van het onderlinge vertrouwen
binnen het college. Indien blijkt dat een gedeputeerde heeft gehandeld zonder de collegae te informeren en die maken daar met enige reden een verwijt
van, dan heeft de betrokkene een probleem. De collega kan zich immers
steeds beroepen op het collegialiteitsbeginsel. Dit in tegenstelling tot een
minister die, in een groot aantal gevallen, individueel bevoegd is.
Indien er een zaak van algemeen provinciaal beleid speelt of een zaak waarbij de belangen van de provincie in het geding zijn, dan volgt uit de collectieve verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten dat
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de betrokken gedeputeerde de voorzitter van het college van Gedeputeerde
Staten (de commissaris van de Koningin) of zelfs alle leden van het college
op de hoogte dient te brengen. Het college kan dan een afweging maken om
de zaak naar buiten te brengen, gemitigeerd openbaar te maken of de zaak bij
zwaarwegende belangen geheim te verklaren.
Dat de gedeputeerde in voorkomende gevallen de rest van het college moet
inlichten, is de achilleshiel van het collegiaal bestuur. Zaken die het daglicht
niet kunnen verdragen zullen niet snel worden opgebracht. Van collega-gedeputeerden en de commissaris van de Koningin mag worden verwacht dat zij
bij vermoedens van afwijkend bestuurlijk gedrag de betrokken gedeputeerde
daarop aanspreken. De Commissie realiseert zich dat het lastig kan zijn een
collega aan te spreken waarvan het gedrag niet helemaal wordt vertrouwd.
Maar collegiale verantwoordelijkheid houdt in dat iedere gedeputeerde bevoegd is zich met elke kwestie van een collega te bemoeien op elk moment
dat hij dit nodig acht. Er is dus geen excuus voor niets doen, als je redelijke
aanwijzingen hebt van deviant gedrag.
5.

Op welke wijze kan het bestuur (of bestuurders) en de organisatie
in de toekomst zorg dragen voor het correct informeren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten?
Deze vraag kan eenvoudig worden beantwoord: simpelweg door correcte
naleving van de in deze van belang zijnde regels en procedures zoals opgenomen in onder meer de Provinciewet, de ‘Handreiking actieve informatieplicht van GS aan PS’, de Nederlandse Code voor goed openbaar bestuur en
de Gedragscode van de Provincie Noord-Holland. Indien die procedures en
regels naar letter en geest, maar bovenal met gezond verstand en te goeder
trouw, worden nageleefd zijn deze afdoende. Mits de wil er maar is deze na
te leven zoals ze zijn bedoeld.

5.2 Slotbeschouwing
5.2.1 Verschillende collegeperioden, bestuursculturen, bestuursstijlen en
de politiek-ambtelijke verhoudingen
Collegeperioden
In het onderzoek heeft de Commissie zich primair gericht op twee collegeperioden (2003-2007 en 2007-2011). Daarnaast is de aandacht kort gericht op
de daarvoor liggende collegeperioden (voor 2003) en is het van belang op te
merken dat de laatste collegeperiode feitelijk uit twee delen bestaat (20072009 en 2009-2011). Zo zijn per saldo vier perioden onderscheiden die de
Commissie achtereenvolgens heeft gekarakteriseerd met de woorden: vechten, samenwerken, domineren en herstellen.
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In de berichtgeving over de provincie Noord-Holland en die over de Commissie Operatie Schoon Schip wordt niet vaak een (genuanceerd) onderscheid gemaakt in de diverse perioden. Daarom hecht de Commissie eraan
op te merken dat zij wel degelijk (grote) verschillen heeft waargenomen.
Voor zover het de eerste collegeperiode (2003-2007) betreft hebben meldingen en (vermeende) onregelmatigheden veelal betrekking op het tweede deel
van de collegeperiode. Het merendeel van de meldingen en (vermeende) onregelmatigheden heeft echter betrekking op de tweede collegeperiode (20072011) en dan met name de eerste termijn daarvan (2007-2009).
In beide perioden concentreren de aan de oppervlakte gekomen zaken zich
vooral rond voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, die in zijn eerste collegeperiode echter minder nadrukkelijk aanwezig was dan in diens tweede periode. In de eerste periode lagen de verhoudingen zodanig dat samenwerking
centraal stond. Bovendien kwam Hooijmaijers als nieuweling in een reeds
functionerend team. In de tweede periode kon hij door de voor de VVD positieve verkiezingsuitslag als formateur van het college van Gedeputeerde
Staten veel meer zijn stempel op het geheel drukken. De machtsverhoudingen kwamen anders te liggen, GroenLinks was niet nodig voor het college
maar mocht net als de PvdA blij zijn weer in het college mee te mogen doen.
Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers was niet alleen formateur van het college, maar hij had ook de zwaarste portefeuille met onder meer Financiën
en Ruimtelijke Ordening in zijn pakket. Bovendien wist voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zich telkenmale gesteund door zijn fractie, ook na het
uitbreken van de Landsbanski-affaire. Al met al een situatie waarin Hooijmaijers dominant aanwezig was en het uitoefenen van macht nogal eens boven
gezag en inhoud werd gesteld. Dat veranderde weer toen hij uit het college
vertrok en het nieuwe college de weg naar herstel kon gaan inzetten. Naar
de mening van de Commissie zijn sindsdien de zaken weer vooral vanuit de
inhoud benaderd. Ook ontstaat er meer aandacht voor de naleving van regels
en procedures, is er meer respect voor het ambtelijk apparaat en worden
de teugels rond onderwerpen als in- en externe controle en deelnemingen
strak(ker) aangetrokken. Hetgeen allemaal nodig was.
Bestuursculturen
Met het voorgaande is al iets gezegd over de bestuurscultuur in beide collegeperioden. Zo zijn de verschillen nadrukkelijk geduid. Maar er bestaat
ook gemeenschappelijkheid. Die brengt ons bij de titel van het rapport van
de Commissie: ‘Ondernemend bestuur’. Het afgelopen decennium is de bestuurscultuur binnen het openbaar bestuur in het algemeen, maar zeker ook
binnen de provincie Noord-Holland steeds ondernemender geworden. Het
eerste binnen de onderzoeksperiode vallende college van Gedeputeerde Staten wilde zaken voor elkaar krijgen. Het tweede college deed daar nog een
schepje bovenop. Door de resultaatgerichtheid van de collegeleden, hoofdzakelijk in het eerste deel van de tweede in het onderzoek betrokken collegepe122

riode (derhalve: 2007-2009), liep de samenwerking met de ambtelijke dienst
zo nu en dan stroef. De politieke rationaliteit (dadendrang) botste dan op de
ambtelijke rationaliteit (gericht op procedures).
In de eerste collegeperiode zijn geen onregelmatigheden geconstateerd die
aan het college van Gedeputeerde Staten als geheel zijn toe te rekenen. Er is
toentertijd veel in gang gezet, de sfeer binnen het college was in het algemeen
bezien collegiaal en goed, checks & balances fungeerden naar behoren.
In de tweede periode zijn eveneens geen onregelmatigheden geconstateerd
die aan het college van Gedeputeerde Staten als geheel zijn toe te rekenen.
Althans: niet direct. De belangrijkste onregelmatigheden kleven aan individuele gedeputeerden, waarbij de Commissie verwijst naar de besproken
casuïstiek waarbij voormalig gedeputeerde Hooijmaijers (hoofdstuk 3 en 4)
een belangrijke rol speelt en naar de overstap naar consultancywerkzaamheden van voormalig gedeputeerde Moens (paragraaf 4.7.4). Ten aanzien van
voormalig gedeputeerde Meijdam verwijst de Commissie met name naar
diens handelen na zijn periode als gedeputeerde (paragraaf 4.7.5). In zijn geval gaat het niet om onregelmatigheden in die zin dat er duidelijk regels zijn
overtreden, maar gaat het vooral om handelen – samen te vatten als ‘dubbele
petten problematiek’ – waarvan het (zeer) de vraag is of dat verstandig is als
het gaat om het fungeren van een voormalig lid van het openbaar bestuur.
Een vraag die naar de mening van de Commissie negatief moet worden beantwoord. Omdat door het opzetten van ‘dubbele petten’ het risico van (de
schijn van) belangenverstrengeling ontstaat en daardoor een situatie kan ontstaan waardoor besluitvorming binnen het openbaar bestuur niet boven elke
twijfel is verheven.
Vorenstaande brengt de Commissie tot de reeds in de eerste paragraaf van dit
rapport opgenomen conclusie die hier wordt herhaald, namelijk: ‘De belangrijkste conclusie van de Commissie is dat haar onderzoek de berichtgeving
en beeldvorming over de provincie Noord-Holland als geheel en de diverse
colleges van Gedeputeerde Staten NIET bevestigt. Er is geen reden te veronderstellen dat het binnen de provincie Noord-Holland structureel en in den
brede een ‘boevenbende’ was of is. Meegaan in de teneur van die berichtgeving en beeldvorming doet de nuances verloren gaan. De belangrijkste nuance is dat nagenoeg alle gedeputeerden vrij zijn van directe betrokkenheid bij
onregelmatigheden. Maar ook in deze de nuance: het ontbreken van directe
betrokkenheid is positief, maar de Commissie stelt ook vast dat meer tegenspraak, doortastendheid en corrigerend vermogen aan de kant van collegeleden de onregelmatigheden die wel hebben plaatsgevonden hadden kunnen
voorkomen of mitigeren. Met name geldt dit ten aanzien van een deel van de
tweede in het onderzoek betrokken collegeperiode (2007-2009).’
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Met name de laatste nuance is van belang voor het duiden van de bestuurscultuur in de collegeperiode 2007-2009. Zeker in die periode zijn er genoeg momenten geweest waarin andere collegeleden voormalig gedeputeerde Hooijmaijers nadrukkelijker op de spelregels van goed bestuur hadden kunnen en
moeten wijzen. Zij vormden op meerdere momenten in onvoldoende mate
een countervailing power, boden onvoldoende tegenwicht aan voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers. Zoals de Commissie eerder in dit rapport stelde:
tegenover zijn macht stond diverse malen hun machteloosheid. Dat geldt met
name voor de primus inter pares, commissaris van de Koningin Borghouts.
De vele interviews die de Commissie, onder meer met gedeputeerden en de
heer Borghouts, hebben afgenomen laten zien dat laatstgenoemde vooral als
een technisch voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten heeft gefungeerd. Hij was niet in staat – hoewel hij het meerdere malen heeft geprobeerd
– voormalig gedeputeerde Hooijmaijers in toom te houden. Niet met betrekking tot zaken waar duidelijke regels voor bestaan, zoals declaraties. Een onderwerp dat uiteindelijk tot de val van Borghouts heeft geleid. Maar ook niet
met betrekking tot de contacten van Hooijmaijers en diens omgang met de
vastgoedsector en projectontwikkelaars. Temeer daar de heer Borghouts zelf
kwetsbaar was door een soortgelijk contact, hetgeen voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers feilloos doorhad door te stellen: ‘Ik ga Borghouts toch ook niet
aanspreken op zijn contacten met Zeeman’, of woorden van gelijke strekking.
Het zijn woorden die de kwetsbaarheid van Borghouts illustreren (paragraaf
4.7.6). In de woorden van de Commissie: Borghouts en Hooijmaijers draaien
om elkaar heen. Het is een pirouette in het donker.
Dat de rol van commissaris van de Koningin meer kan en dient te zijn dan die
van technisch voorzitter volgt uit de Provinciewet. Artikel 53a (lid 2) bepaalt
daartoe het volgende: ‘De commissaris van de Koningin bevordert de eenheid
van het beleid van gedeputeerde staten’. De Provinciewet gaat uit van collegiaal bestuur door het college van Gedeputeerde Staten en draagt de commissaris van de Koningin dus op de eenheid van beleid te bevorderen en daarmee
KHW FROOHJLDDO EHVWXXU WH YHUVWHUNHQ 'H]H KHHIW GDDUWRH WZHH VSHFL¿HNH EHvoegdheden: agenderingsrecht (artikel 53a, tweede lid Provinciewet) en het
zelf voorleggen van voorstellen (idem, derde lid).
Overigens heeft de Commissie in de gesprekken met (voormalige) bestuurders diverse malen ervaren dat ook zij een nadrukkelijk onderscheid maakten
tussen bestuurscultuur en bestuursstijl. En dan met name tussen de bestuurscultuur die zij als gewenst ervaren en de bestuursstijl van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Dit als een soort van verweer, alsof diens handelen
hen was overkomen. Alsof diens bestuursstijl geen onderdeel was van hun
bestuurscultuur. Alsof zij daarmee geen medeverantwoordelijkheid droegen
voor diens handelen. Hetgeen naar de mening van de Commissie blijk geeft
van een onjuiste opvatting: collegiaal bestuur vereist tegenspraak, doortastendheid en corrigerend vermogen over en weer. Met andere woorden: het
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is te gemakkelijk en onterecht te stellen dat alleen voormalig gedeputeerde
Hooijmaijers het probleem vormde. Met name in de collegeperiode 20072009 hebben collegabestuurders Hooijmaijers teveel ruimte gegeven en hem
ook niet de ‘bescherming’ (in de zin van correctie) geboden die hij nodig had.
Zij zaten om allerhande, hiervoor geschetste, redenen als het ware op hun
handen.
Bestuursstijlen
De bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland was in het verleden sterk
gericht op regels en procedures en redelijke omgangsvormen. Het was een
ambtelijke cultuur die paste bij het relatief rustige bestuur van de provincie
in de vorige eeuw. Met name in het eerste deel van het vorige decennium
streefde de overheid in het algemeen en in casu de provincie Noord-Holland
echter naar een meer ondernemende bestuurscultuur. Dat is niet op alle gedeputeerden in gelijke mate van toepassing. Binnen de bestuurscultuur kunnen
verschillende bestuursstijlen worden vastgesteld: de ene gedeputeerde heeft
een voorzichtige stijl, de andere is meer een draufgänger. Het gedrag van een
bestuurder wordt bovendien niet alleen bepaald door de persoonskenmerken
van de individuele bestuurder, maar – verruimd of begrensd – door de hem of
haar omringende bestuurders en bestuurscultuur, de bestuursportefeuille en de
tijdgeest. Als de tijdgeest marktwerking aanprijst en de bestuurscultuur in een
publieke organisatie ondernemerschap waardeert, dan wordt een bestuurder
daardoor beïnvloed.
De Commissie is in haar onderzoek diverse bestuursstijlen en persoonlijkheden
tegengekomen. Zowel de zojuist genoemde voorzichtigen als draufgängers.
Het is niet aan de Commissie, en het behoort ook niet tot haar taakopdracht, om
iedere bestuurder individueel te karakteriseren. Maar de Commissie ontkomt er
niet aan te constateren dat de bestuursstijl van gedeputeerde Ton Hooijmaijers
in het onderzoek de meeste aandacht heeft getrokken. Omdat deze gekoppeld is
aan en een verklaring vormt voor de meerderheid van relevante meldingen en
(vermeende) onregelmatigheden. Over diens bestuursstijl dan ook meer in de
volgende subparagraaf. Maar alvorens daartoe over te gaan, eerst enkele opmerkingen over de politiek-ambtelijke verhoudingen.
Politiek-ambtelijke verhoudingen
De politiek-ambtelijke verhoudingen vormen een onderdeel van de bestuurscultuur. Op welke wijze gaan bestuurders en ambtenaren met elkaar om? De
GLFKRWRPLH WXVVHQ EHVWXXUGHUV HQ DPEWHQDUHQ NDQ ZRUGHQ YHU¿MQG GRRU HHQ
onderscheid te maken tussen de bestuurders (het college van Gedeputeerde
Staten), de top van het ambtelijk directieteam (de provinciesecretaris en directeur Beleid)60 en de uitvoerend ambtenaren. Het directieteam is de belangrijkste schakel tussen het bestuur en de ambtenaren.
60

Het directieteam van de provincie is breder en bestaat uit de provinciesecretaris/algemeen directeur en vier directeuren
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Een belangrijke voorwaarde voor succesvol beleid is een goede samenwerking tussen bestuurders, managers en ambtenaren. Aan een zekere spanning
valt echter niet te ontkomen, omdat de politieke rationaliteit van bestuurders
(korte termijn, dadendrang) soms haaks staat op de ambtelijke rationaliteit
(lange termijn, procedures en regels).
Ambtenaren kunnen drie dingen doen als zij het niet eens zijn met het beleid
of het gedrag van een gedeputeerde: kritiek blijven leveren, loyaal blijven of
vertrekken. De Commissie constateert dat er op ambtelijke niveau nauwelijks sprake was van vertrek, wel van een afwisseling tussen kritiek en loyaliteit, waarbij de laatste het meestal won.
Binnen de provincie Noord-Holland ontstond in de eerste door de Commissie onderzochte collegeperiode (2003-2007) spanning in de politiek-ambtelijke relaties, omdat niet alle projecten in de ogen van (bepaalde) bestuurders
snel genoeg werden uitgevoerd en gerealiseerd. Om dit probleem op te
lossen, maar ook om bezuinigingen door te voeren, werd een reorganisatie
van de ambtelijke dienst aangekondigd en doorgevoerd, waar de ondernemingsraad zich overigens tegen verzette. Belangrijke doelstelling van de
reorganisatie was om de verkokering te doorbreken en om meer integraal te
gaan werken. De spanning werd groter tijdens de tweede door de Commissie
onderzochte collegeperiode. Dat kwam door de toegenomen dadendrang van
het college van Gedeputeerde Staten en in het bijzonder die van voormalig
gedeputeerde Hooijmaijers.
Het directieteam en een deel van de ambtenaren was kritisch omdat de
handelwijze van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers door hen – terecht
– werd getoetst aan bestaande regels en procedures. Deze ambtelijke werkwijze vergde tijd, waardoor de ongeduldige gedeputeerde moest wachten.
Soms negeerde Hooijmaijers ambtelijke adviezen, soms nam hij ze over. De
toenemende ergernis bij Hooijmaijers over de trage ambtelijke molens is
een plausibele verklaring voor het feit dat hij ‘bypasses’ rond de ambtelijke
organisatie legde om de door hem als lastig ervaren overheidmanagers en
ambtenaren te omzeilen. Daardoor was Hooijmaijers steeds vaker zelf actief
op het operationele niveau en liet hij zich niet altijd meer vergezellen door
(bepaalde) ambtenaren. Hierdoor had de ambtelijke organisatie minder zicht
op toezeggingen die door de gedeputeerde werden gedaan en of de zaken
haalbaar en juist werden afgehandeld.
Met name directeur Beleid Kampstra – die voor zijn mensen stond als ze met
opmerkelijke zaken bij hem kwamen – heeft meer dan eens weerwerk geleverd in de richting van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, maar kwam er
niet altijd doorheen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de democratische legitimatie van een gedeputeerde (gekozen) uiteindelijk groter is dan
die van een ambtenaar (benoemd).
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Tijdens de crisis in de tweede collegeperiode gaat de kritiek vanuit het
directieteam opmerkelijk genoeg over in loyaliteit. Het ambtelijk management steunde het college van Gedeputeerde Staten toen de provincie door
de Landsbanki-affaire in de problemen kwam. Het ambtelijke management
adviseerde het bestuur tijdens het onderzoek naar deze affaire zodanig dat
alle vragen rond Landsbanki konden worden beantwoord. Kwam dit door
loyaliteit aan de bestuurders of omdat de ambtelijke organisatie qua controle
en toezicht (met name aangaande de treasury) zelf niet geheel op orde was?
De Commissie heeft hierop geen duidelijk antwoord gevonden. Maar heeft
wel duidelijk – met name uit de vele interviews – ervaren hoe belangrijk een
goede en positief-kritische wisselwerking tussen bestuurders en ambtelijk
apparaat is. Tegenspraak is nodig en vereist respect over en weer. Daaraan
heeft het van de kant van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers regelmatig
ontbroken. Dreiging in de richting van ambtenaren met ontslag, het uitoefenen van ongelegitimeerde druk en diverse andere voorbeelden van intimidatie zijn daar de meest duidelijke voorbeelden van.
5.2.2 Bestuursstijl voormalig gedeputeerde Hooijmaijers: ondernemend
bestuurder
Hooijmaijers is een ondernemer uit de private sector, die binnen de publieke
sector ook als ondernemer wil functioneren en zijn private belangen niet geheel afstoot. Hij doet politiek-bestuurlijke ervaring op in de stad Amsterdam
en wordt later Statenlid en gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland.
Hooijmaijers wil de provincie meer leven in blazen. Hij wil met duizend-eneen projecten de provincie weer op de kaart zetten. Dat lukt hem aardig en
zijn niet-ambtelijke manier van optreden roept aan de ene kant kritiek op,
maar aan de andere kant ook waardering en bewondering. Eindelijk iemand
die de stroperigheid van het provinciale apparaat wil doorbreken. Hooijmaijers vertoont echter deviant gedrag en wijkt daarmee steeds verder af van
de gangbare normen. Hij zoekt de ruimte in de regelgeving en het handelen
als gedeputeerde op en stelt het resultaat boven alles. Zijn bestuursstijl wordt
gekenmerkt door:
1. een uitgebreid netwerk van projectontwikkelaars, vastgoedondernemers,
makelaars en relaties met andere ondernemers, in de politiek en binnen
GH ¿QDQFLsOH VHFWRU 0HW GLH UHODWLHV JDDW KLM DDQ GH VODJ HQ KLM GRHW KHQ
dikwijls zonder ambtenaren als pottenkijkers en buiten het provinciehuis,
WRH]HJJLQJHQ RI YRHUW PHW KHQ RQGHUKDQGHOLQJHQ
2. GH PHQWDOLWHLW YDQ HHQ µ¿NVHU¶ GLH ELM UHDOLVDWLH YDQ SURMHFWHQ OLHYHU QLHW
gehinderd wil worden door regels, procedures en lastige ambtenaren. Een
¿NVHU GLH ]HOIV PHW RSORVVLQJHQ NRPW YRRU QLHW EHVWDDQGH SUREOHPHQ ]LH
bijvoorbeeld paragraaf 4.7.7 over beleggingen en over de Bank ten Cate).
Om zijn doelen te bereiken wordt de druk op collegabestuurders – ook van
DQGHUH ODJHUH RYHUKHGHQ ± HQ DPEWHQDUHQ ZDDU QRGLJ RSJHYRHUG
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3. een intimiderende stijl (‘bullying’), die met de jaren steviger en dominanter wordt. De bestuurder slaagt er niet meer in zijn eigen gedrag te corriJHUHQ +HWJHHQ WHPHHU NOHPW LQGLHQ RRN DQGHUHQ KHP QLHW FRUULJHUHQ
4. het gedrag van de onaantastbare. De bestuurder meent zich, vanwege het
door hem ervaren succes, veel zo niet alles te kunnen permitteren en die het
steeds minder nauw neemt met de regels. Zo worden stelselmatig privérelaties voor zakelijke doeleinden ingeschakeld zonder daarbij de benodigde
transparantie te betrachten. En worden aan ambtenaren dwingende instructies gegeven, bijvoorbeeld om een helikoptervlucht als lunch te declareren.
5.2.3 Van ondernemend bestuurder tot verdachte
Op 18 oktober 2012, de dag van de regiezitting in het strafrechtelijk onderzoek tegen onder meer verdachte Hooijmaijers, heeft de Commissie kennis
genomen van de tenlastelegging en de concrete verdenkingen. Deze betreffen voor zover het gaat om het functioneren van Hooijmaijers als gedeputeerde onder meer het tussen 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 (zijn
ambtsperiode als gedeputeerde)61: aannemen of vragen van een gift, belofte
en/of dienst die werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen al dan niet in
strijd met zijn plicht in zijn functie iets te doen of na te laten. Meer concreet:
% KHW EHJXQVWLJHQ DQGHUV GDQ RP ]DNHOLMNH UHGHQHQ YDQ UHODWLHV
% het aangaan of onderhouden van relaties tussen Hooijmaijers en zakenreODWLHV WHQHLQGH YRRU KHQ HHQ YRRUNHXUVEHKDQGHOLQJ WH EHZHUNVWHOOLJHQ
% het ten gunste van zakenrelaties (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord Holland en/of beslissingsbeYRHJGH FROOHJD¶V
% het verrichten van (advies)diensten aan een private partij bij een overname
en het vanuit zijn hoedanigheid als gedeputeerde in contact brengen of
NRSSHOHQ YDQ SDUWLMHQ
% het beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord+ROODQG DOV KHW JDDW RP JHELHGVRQWZLNNHOLQJ
% KHW YHUULFKWHQ YDQ GLHQVWHQ PHW EHWUHNNLQJ WRW SURMHFW¿QDQFLHULQJ HQ GH
YHUZHUYLQJ YDQ JURQGHQ
% het met aanwending van gezag en invloed in de provincie Noord-Holland
HHQ EHWHUH SRVLWLH YRRU UHODWLHV SUREHUHQ WH EHZHUNVWHOOLJHQ
% het aannemen van een belofte aangaande wijziging van een bestemmingsSODQ
% het uitoefenen van druk op collega’s om, ondanks een negatief ambtelijk
DGYLHV JURQGJHELHG RS WH ODWHQ QHPHQ LQ GH VWUXFWXXUYLVLH
% het verstrekken of delen van (nog) geheime althans vertrouwelijke documentatie ten gunste van zakenrelaties.
61 Kernachtig weergegeven, waardoor is afgeweken van de letterlijke tekst – maar nadrukkelijk niet van de reikwijdte –
in de tenlastelegging
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De Commissie houdt het bij deze weergave en verwijst naar hetgeen zij eerder
(paragraaf 1.2) opmerkte, namelijk: ‘(…) de Commissie kan, zal, wil en mag
de belangen waar het Openbaar Ministerie voor staat en opkomt niet doorkruisen. Evenmin wil de Commissie de belangen van verdachte(n) schaden’.
De Commissie merkt nadrukkelijk op dat onderhavig rapport dus geen oorGHHO RPYDW RYHU GH VWUDIUHFKWHOLMNH NZDOL¿FDWLH YDQ GH ZDDUJHQRPHQ IHLWHQ
laat staan een oordeel over de strafrechtelijke schuldvraag. Het oordeel van
de Commissie betreft louter de bestuurlijke invalshoek. Vanuit die invalshoek merkt de Commissie op dat hetgeen in deze rapportage aan de orde is
gesteld overeenkomsten en overlappingen toont met de in de tenlastelegging
van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers opgenomen feiten. Hetgeen het
belang benadrukt van het door bestuurders naleven van de spelregels van
good governance. Zoals degene die zijn opgenomen in de gedragscode van
de provincie Noord-Holland. Daaronder die over:
% RQDIKDQNHOLMNH RRUGHHOVYRUPLQJ
% transparante scheiding van publiek en privaat: persoonlijk bezit (grond,
YDVWJRHG ¿QDQFLsOH EHODQJHQ  EHODQJ LQ RQGHUQHPLQJHQ HQ RUJDQLVDWLHV
ZDDUPHH GH SURYLQFLH ]DNHOLMNH EHWUHNNLQJHQ RQGHUKRXGW
% geen nepotisme, familie- of vriendschapsbetrekkingen met aanbieders van
GLHQVWHQ RI ]DNHQ DDQ GH SURYLQFLH
% openbaarheid van nevenfuncties, geen nevenfuncties die een risico vorPHQ YRRU HHQ LQWHJHUH LQYXOOLQJ YDQ GH SROLWLHNH IXQFWLH
% YHUPLMGHQ YDQ GH VFKLMQ YDQ EHYRRUGHOLQJ RI EHODQJHQYHUVWUHQJHOLQJ
% ]RUJYXOGLJ RPJDDQ PHW LQIRUPDWLH
% niet ten eigen bate gebruik maken van in de uitoefening van het ambt verNUHJHQ LQIRUPDWLH
% geen geschenken, diensten of faciliteiten aanvaarden die de onafhankelijkKHLG YDQ GH EHVWXXUGHUV NXQQHQ VFKDGHQ
% geen privéwerkzaamheden of het aannemen van kortingen op privégoedeUHQ YDQ UHODWLHV YDQ GH SURYLQFLH
% melding in plenaire collegevergadering van uitnodigingen, excursies,
werkbezoeken, evenementen en reizen.
Het gebrek aan transparantie, deugdelijke onderbouwingen voor beleidsbeslissingen en gebrekkige documentatie waardoor bij herhaling op z’n minst
genomen de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan, vormt het hart
van de constateringen die de Commissie in de richting van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers maakt. Niet meer, maar ook niet minder.
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5.2.4 Best practices
De Commissie beseft dat haar onderzoek en de bevindingen negatief kunnen afstralen op de VVD. De Commissie maakt immers melding van diverse
onregelmatigheden die voortkomen uit het handelen van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers (hoofdstuk 3, 4 en 5). Ook is zij kritisch op voormalig
gedeputeerde Meijdam (paragraaf 4.7.5 en 5.2.1). Een netwerker pur sang,
die als een kameleon de rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en
partijgenoot door elkaar laat lopen. Daarnaast laat de Commissie zien hoe
Nijpels als commissaris van Econcern zijn VVD-partijgenoot en gedeputeerde mevrouw Post benaderde in de casus DarwinD (paragraaf 4.6.2).De Commissie noemt tot slot het feit dat de VVD-fractieleider in de Tweede Kamer,
de heer Blok, betaald commissaris is bij de Scholtens Groep, betrokken bij
het project Leeker Woonlanden (paragraaf 4.7.5).
Het zijn bevindingen die in de actualiteit, publicitair in een groter geheel
worden geplaatst en kunnen worden uitvergroot. Als ware hier sprake van
een VVD-netwerk. De Commissie waarschuwt voor al te gemakkelijke uitYHUJURWLQJHQ HQ QHHPW DIVWDQG YDQ ODDWVWJHQRHPGH NZDOL¿FDWLH +HW RQGHUzoek laat namelijk ook zien dat van de VVD-politici:
% de heer Mooij als gedeputeerde in een college met Hooijmaijers deze wel
tegengas gaf, met name – maar niet alleen – in de casus Landsbanski.
Voorts merkte een geïnterviewde het contrast op tussen de declaraties van
0RRLM HQ GLH YDQ +RRLMPDLMHUV
% mevrouw Driessen Driessen-Jansen zich veel minder ontvankelijk voor
de vastgoedsector en projectontwikkelaars toonde dan haar voorganger
Hooijmaijers. In de woorden van een geïnterviewde: ‘het is wel een stuk
moeilijker geworden sinds Laila er zit’. Wat daar ook van zij, deze gedeputeerde stelde zich zakelijk tegenover de vastgoedsector en projectontwikkelaars op. Handelend en redenerend vanuit het maatschappelijk
EHODQJ ZDDUYRRU GH SURYLQFLH 1RRUG+ROODQG VWDDW
% mevrouw Post voormalig gedeputeerde Hooijmaijers als Statenlid vaak
stevig van repliek diende. En ook bleek zij niet ontvankelijk voor het verhaal van partijgenoot Nijpels in de casus DarwinD. Zij heeft de provincie
1RRUG+ROODQG EHKRHG YRRU HHQ ¿QDQFLHHO ¿DVFR
Het betreft voorbeelden die de Commissie in haar onderzoek ziet als best
practices.
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5.2.5 Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Vanuit de bestuurlijke invalshoek bezien is voorts de analyse van belang
aangaande de vraag: wat maakte de speelruimte voor Hooijmaijers zo groot?
Ofwel: hoe is het zo ver gekomen? Naar de mening van de Commissie is het
volgende bij de beantwoording van belang:
1. ‘zijn’ politieke overwinning (2007) waardoor zijn beleid en gedrag, althans in zijn interpretatie, door de kiezers werden gelegitimeerd. Hooijmaijers had – overigens net als zijn voorganger Meijdam – landelijke
politieke ambities en werd uitbundig gefeliciteerd door partijgenoten tot
op het hoogste niveau. Hooijmaijers toont zich daarna in woord en daad
RQDDQWDVWEDDU
2. een stevige positie van de VVD in Provinciale Staten. Tijdens de eerste
onderzochte bestuursperiode nam de VVD het initiatief tot de formatie en
wilde resultaten boeken. Bij de tweede bestuursperiode won de VVD onder leiding van Hooijmaijers. De oppositie wordt welwillend aangehoord,
maar niet altijd serieus genomen. Hooijmaijers geniet veel steun binnen
]LMQ IUDFWLH
3. de algemene tijdgeest stimuleerde marktwerking en ondernemend gedrag
ook binnen de publieke sector. Er moest worden afgerekend met de ambWHOLMNH FXOWXXU ELQQHQ GH SURYLQFLH 
4. HHQ ]HHU JXQVWLJ HFRQRPLVFK JHWLM HQ UXLPH ¿QDQFLsOH PLGGHOHQ YRRU GH
SURYLQFLH 'H UXLPH ¿QDQFLsOH PLGGHOHQ GHGHQ GH JHGDFKWH RQWVWDDQ GDW HU
YHOH SURMHFWHQ NRQGHQ ZRUGHQ XLWJHYRHUG
5. het in het verleden niet altijd even goed functioneren van de controlemechanismen binnen de provincie. Bijvoorbeeld aangaande treasury, in- en
H[WHUQH FRQWUROH HQ GHHOQHPLQJHQ
6. gebrek aan afdoende countervailing power binnen het college van Gedeputeerde Staten, de voorzitter daarvan incluis.

5.3 Conclusies en aanbevelingen
De Commissie beperkt zich tot het trekken van een aantal conclusies en doet
een aantal aanbevelingen:
1. De negatieve berichtgeving en beeldvorming over de provincie NoordHolland als geheel en de diverse colleges van Gedeputeerde Staten en
wordt niet bevestigd. Er is geen reden te veronderstellen dat het binnen
de provincie Noord-Holland structureel en in den brede een ‘boevenbende’ was of is. Meegaan in de teneur van die berichtgeving en beeldvorming doet de nuances verloren gaan. De belangrijkste nuance is dat
nagenoeg alle gedeputeerden vrij zijn van directe betrokkenheid bij onregelmatigheden.
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2. Het ontbreken van directe betrokkenheid van de meeste bestuurders bij
onregelmatigheden is positief, maar de Commissie stelt ook vast dat meer
tegenspraak, doortastendheid en corrigerend vermogen aan hun kant de
onregelmatigheden die wel hebben plaatsgevonden had kunnen voorkomen of mitigeren. Met name geldt dit ten aanzien van een deel van de
tweede in het onderzoek betrokken collegeperiode (2007-2009). In het
bijzonder geldt dit ook voor de commissaris van de Koningin, die als
primus inter pares binnen het college van Gedeputeerde Staten meer kan,
mag en dient te zijn dan vooral een technisch voorzitter.
3. Er hebben zich diverse onregelmatigheden voorgedaan – deze zijn niet
beperkt tot, maar concentreren zich wel op één bestuurder – die als zeer
onwenselijk dienen te worden beschouwd. Namelijk omdat daarbij op
z’n minst genomen normen van goed bestuur zijn overschreden. Het gaat
dan met name om het merendeel van de in dit rapport besproken casuïstiek waarbij voormalig gedeputeerde Hooijmaijers is betrokken en om de
overstap naar consultancywerkzaamheden van voormalig gedeputeerde
Moens.
4. De onregelmatigheden concentreren zich rond (de schijn van) belangenverstrengeling. Dat is een constatering met een belangrijke politieke
betekenis. Alleen al (1) de instelling van een commissie als de onderhaYLJH  GH QDWLRQDOH SURYLQFLDOH HQ ORNDOH SROLWLHNH GLVFXVVLHV RYHU
JHEOHNHQ RQUHJHOPDWLJKHGHQ DOVPHGH  GH PDDWVFKDSSHOLMNH RQUXVW HQ
discussie, rechtvaardigen een dergelijke conclusie. Dit alles tast immers
het vertrouwen aan in het openbaar bestuur dat buiten twijfel dient te
staan. Bestuurders hebben dan ook de plicht om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden. Hetgeen overigens geen kwestie is van het
opstellen van nieuwe en aanvullende regels, het betreft veeleer een benadering vanuit gezond verstand, de mores en de ongeschreven regels van
goed en behoorlijk bestuur.
5. ‘Ondernemend bestuur’ heeft in het publieke debat regelmatig een negatieve connotatie. Naar de mening van de Commissie hoeft ‘Ondernemend
bestuur’ echter niet te worden afgeschreven. Een ondernemende overheid
ziet kansen, realiseert die, maar dient ook als een goed rentmeester te
fungeren. ‘Ondernemend bestuur’ dient gepaard te gaan met bestuurlijke
nuchterheid, respect voor bestaande procedures en regels, zakelijke overwegingen waarbij het maatschappelijk belang voorop staat en gepaste
afstand tot de private sector. De Commissie heeft in haar onderzoek genoeg voorbeelden en best practices aangetroffen om te geloven dat een
‘Ondernemend bestuur’ bestaansrecht heeft.
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6. ‘Ondernemend bestuur’ kan om die reden ook best functioneren in een
bureaucratische, ambtelijke omgeving waarin procedures en regels betekenis hebben. Ook daarbinnen is ruimte voor ‘ondernemende’ initiatieven, mits deugdelijk onderbouwd en leidend tot een positieve business
case. De volgende opmerking van voormalig gedeputeerde Meijdam in
relatie tot de initiatieven van Hooijmaijers ziet de Commissie dan ook
DOV HHQ RQJHSDVWH NZDOL¿FDWLH µ$PEWHOLMN SUREHHUGHQ VRPPLJHQ YDQ KHW
(merendeels sociaal-democratisch) ambtenarengezelschap hier een halt
aan toe te roepen’. Het ambtelijk apparaat van de provincie Noord-Holland heeft meer dan eens (reputatie)schade voorkomen door op basis van
een inhoudelijke argumentatie gedeputeerde Hooijmaijers tot ‘halt’ te roepen. Een indicatie dat negatieve ambtelijke adviezen in de besluitvorming
van het college van Gedeputeerde Staten slechts goed beargumenteerd en
gedocumenteerd terzijde kunnen worden gelegd. Hiermee poogt de Commissie geenszins de macht bij het ambtelijk apparaat te leggen. Zij beoogt
een versteviging in het bestuurlijke besluitvormingsproces aan te brengen
en respecteert daarmee de bevoegdheid van bestuurders om besluiten te
nemen en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen.
 +HW RSHQEDDU EHVWXXU IXQFWLRQHHUW SHU GH¿QLWLH ELQQHQ HHQ SROLWLHNH FRQtext. Verkiezingsuitslagen, coalitievorming, politieke afhankelijkheden,
politieke kleuring, machts- en gezagsverhoudingen en wat dies meer zij,
zijn allemaal bepalend voor de ruimte die politici ervaren en nemen bij de
uitvoering van hun werkzaamheden. Dat is en blijft een politieke realiteit
die niet in regels is te vangen. Een goed bestuur(der) maakt geen misbruik van de uit de politieke realiteit voortvloeiende macht, maar verwerft
gezag door het nemen van inhoudelijke beslissingen.
Gunstbetoon, bevoordeling, het uitoefenen van druk of intimideren,
ongepaste beïnvloeding van besluitvormingsprocessen, het lekken van
informatie, een gebrek aan transparantie en (mogelijke) belangenverstrengeling dragen nimmer bij aan het verwerven van gezag. Deze conVWDWHULQJ VWDDW ERYHQGLHQ ORV YDQ GH HYHQWXHOH VWUDIUHFKWHOLMNH NZDOL¿FDWLH
van dergelijk handelen. Ook indien dergelijk handelen strafrechtelijk niet
verwijtbaar of bewijsbaar zou zijn, is dit handelen vanuit een bestuurlijk
perspectief bezien ongewenst. Omdat het afbreuk doet aan de legaliteit en
legitimiteit van bestuurlijk handelen.
8. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig gedeputeerde Hooijmaijers
staat los van onderhavig onderzoek. De tenlastelegging laat zien dat in
dergelijk onderzoek meer boven tafel kan worden gebracht dan met een
onderzoek zoals dat van onze Commissie. Een constatering die overigens
los staat van het feit dat de Commissie heeft gekozen voor een relatief sobere en zakelijke rapportage, met name om het Openbaar Ministerie niet
in de wielen te rijden en de belangen van de verdachte(n) niet te schaden.
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9. De vorige conclusie noodzaakt tot bescheidenheid: de Commissie heeft
gedaan wat in haar vermogen lag om ‘onbekende zaken’ boven tafel te
krijgen. Inherent aan een bestuurlijk onderzoek met beperkte bevoegdheden en machtsmiddelen is echter dat geen garantie kan worden afgegeven
dat op alle punten ‘Schoon Schip’ is gemaakt. Het onderzoek heeft echter
genoeg naar boven gebracht om, mede door de reeds door de provincie
Noord-Holland ingeslagen route (aanscherping beleid inzake: treasury,
in- en externe controle en het deelnemingenbeleid), vertrouwen te hebben
in de toekomst.
10. Provinciale Staten dienen zich bewust te blijven dat macht kan corrumperen en dat het van groot belang is in het debat ook de argumenten van
de oppositie toe te laten en deze serieus te nemen. Ook indien dat (politiek) niet uitkomt. Dat is de kern van het dualisme, dat in de provincie
Noord Holland wel op papier bestaat, maar in de praktijk niet altijd heeft
gefunctioneerd. Dit mede, gedurende onze onderzoeksperiode, door de
dominante positie van de VVD(-bestuurders) en de afhankelijke positie
van andere bestuurders.
11. De combinatie van cruciale portefeuilles (zoals Ruimtelijke Ordening
en Financiën) ondergebracht bij dezelfde gedeputeerde, dient te worden
voorkomen dan wel van stevige(r) waarborgen te worden voorzien. Een
stevige waarborg is dat collegeleden er in woord en daad blijk van geven
te beseffen dat er geen excuus bestaat voor niets doen indien er een gefundeerd vermoeden van afwijkend bestuurlijk gedrag bestaat. Collegeleden mogen en moeten zich zo nodig met elkaars portefeuille bemoeien.
12. De Commissie constateert dat van een geheimhoudingsbesluit van Gedeputeerde Staten niet altijd een duidelijke schriftelijke motivering en
afweging is te vinden. Een generieke verwijzing naar de wettelijke geheimhoudingsgrond acht de Commissie onvoldoende, zeker indien niet
duidelijk wordt waarom die bepaalde grond in dat geval van toepassing
is. Kortom: op z’n minst genomen is er dan sprake van een formeel gebrek. Aan een deugdelijke motivering van geheimhoudingsbesluiten dient
blijvend aandacht te worden geschonken.
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Bijlage I: Overzicht geïnterviewde personen
In het kader van haar onderzoek heeft de Commissie de volgende personen
gesproken in een interview (achter de namen is opgenomen in welke hoedanigheid de Commissie de betreffende persoon heeft gesproken):
College van Gedeputeerde Staten Noord-Holland 2003 – 2011
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

S. Baggerman, gedeputeerde PvdA
J.H.M. Bond, gedeputeerde CDA
H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin
L.M. Driessen-Jansen, gedeputeerde VVD
B. Heller, gedeputeerde GroenLinks
R. Kruisinga, gedeputeerde CDA
R. Meerhof, gedeputeerde PvdA
H.M. Meijdam, gedeputeerde VVD
A. Moens, gedeputeerde GroenLinks
C. Mooij, gedeputeerde VVD
P. Poelmann, gedeputeerde D66
E. Post, gedeputeerde VVD
J.W. Remkes, commissaris van de Koningin
H. Schipper, gedeputeerde CDA
P. Visser, gedeputeerde PvdA

Provinciale Staten 2003 – 2011
%
%
%
%

J.P.H. Bruins Slot, fractievoorzitter CDA
J. Geldhof, fractievoorzitter D66
A.F. Kraak, fractievoorzitter VVD
P.J. Talsma, fractievoorzitter PvdA

Directieteam
%
%
%
%
%

N.J.M. Bot, directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris en algemeen directeur
A. van Dam, directeur Middelen
T. Kampstra, directeur Beleid
H.W.M. Oppenhuis de Jong, voormalig provinciesecretaris en algemeen
directeur
% C.P. de Vries, directeur Beheer & Uitvoering
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Medewerkers van provincie Noord-Holland
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

W.J. Ates-Janssen, beleidsadviseur sector Gebiedsontwikkeling en Grond
R.A. Bakker, juridisch adviseur sector Juridische Dienstverlening
F. Cornet, voormalig beleidsadviseur sector Ruimtelijke Inrichting
J.A.W. van Dalen, strategisch projectleider Internationale Acquisitie en
Marketing
I. Dercksen, voormalig provincie medewerker
H.S. Eisenberger, juridisch adviseur sector Juridische Dienstverlening
P.P. van Erp, bestuursondersteuner sector Bestuurlijke Ontwikkeling
Strategie en Europa
J. Gerritsen, beleidsadviseur sector Gebiedsontwikkeling en Grond
)0 *RRVVHQV9HUKDJHQ ¿QDQFLHHO DGYLVHXU VHFWRU $GPLQLVWUDWLHYH
Financiële Dienstverlening
R.A. Gijsbertse, voormalig strategisch beleidsadviseur sector
Gebiedsontwikkeling en Grond
M.A. Hanou, strategisch beleidsadviseur sector Ruimtelijke Inrichting
G.H. Helming, sectormanager sector Gebiedsontwikkeling en Grond
H.J. Heskes, beleidsadviseur sector Economie, Landbouw en Toerisme
E. van der Kleij, beleidsadviseur sector Cultuur & Cultuurhistorie
M. Koop, beleidsadviseur sector Milieu
A.M.E.T.W. Kortekaas, vertrouwenspersoon
F.A.J. Nederstigt, communicatie adviseur / perswoordvoerder sector
Communicatie
R.A.J.J. Nieboer, provinciaal controller
P. Oudega, sectormanager sector Administratieve Financiële Dienstverlening
J.C.M. van der Pluijm, medewerker beleid sector Economie, Landbouw en
Toerisme
D.F.M. Quarles van Ufford, bestuursondersteuner sector Bestuurlijke
Ontwikkeling Strategie en Europa
E. Rem, beleidsadviseur sector Economie, Landbouw en Toerisme
J.J. Riensema, sectormanager sector Kennis & Beleidsevaluatie
A.P. de Ron, beleidsadviseur sector Natuur, Recreatie & Landschap
beleidsadviseur sector Gebiedsontwikkeling en Grond
M.C. Sernee, beleidsadviseur sector Gebiedsontwikkeling en Grond
T.R. Smeelen, strategisch projectleider/programmamanager sector Jeugd,
Zorg en Welzijn
,-0 6SHHNHQEULQN 6WDWHQJULI¿HU
B.A.P. Stöver, treasurymanager sector Administratieve Financiële
Dienstverlening
P.G.J.M. Veldhuis, beleidsadviseur sector Ruimtelijke Inrichting
A.W. Voordenhout, strategisch adviseur sector Administratieve Financiële
Dienstverlening
M. Wiegman, sectormanager sector Personele Dienstverlening
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Externe relaties
%
%
%
%
%
%

L. Cozijnsen, programmamanager Ontwikkelingsbedrijf NHN
T. De Vries, partner Ernst & Young
J. Drost, partner Ernst & Young
A. Hoenderdos, directeur/bestuurder Randstedelijke Rekenkamer
M. Neefjes, ambtenaar gemeente Koggenland
W. Roosemalen, consultant/partner Roosemalen & Savelkoul B.V.

De Commissie heeft ook interviews gehouden met personen die een melding
hebben gedaan. In verband met de vertrouwelijkheid neemt de Commissie
de namen van deze personen niet in haar rapport op. Binnen deze groep zitten ook Statenleden, werknemers van de provincie en externe relaties. Voorts
zijn op ambtelijk niveau nog twee vertrouwelijke gesprekken gevoerd.
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Bijlage II
(Oud-)bestuurders
De heer H.C.J.L. Borghouts (GroenLinks) was in de periode 2002-december 2009 commissaris van de Koningin. Daarvoor was de heer Borghouts
onder andere secretaris-generaal op het Ministerie van Justitie.
De heer A. Moens (GroenLinks) was gedeputeerde van maart 2007 tot 1 juni
2008. Moens trad tussentijds terug, omdat hij consultancy-activiteiten ging
verrichten, onder meer voor Econcern.
De heer H.M. Meijdam (VVD) was gedeputeerde in de periode 1998-2005.
In 2005 werd hij burgemeester in Zaanstad. Daarna vervulde de heer Meijdam diverse functies op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven.
Mevrouw E. Post (VVD) is sinds 6 juli 2009 lid van het college van Gedeputeerde Staten. In de periode tussen het aftreden van de heer Borghouts en
de benoeming van de heer Remkes als commissaris van de Koningin, nam
zij deze functie waar.
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen (VVD) was van juli 2009 tot april 2011
gedeputeerde. Mevrouw Driessen-Jansen is in januari 2012 benoemd tot burgemeester in de gemeente Leiderdorp.
De heer A.M.C.A. Hooijmaijers (VVD) was van 2005 tot 2009 gedeputeerde. Voor die tijd was hij onder meer wethouder in Amsterdam en Statenlid.
De heer C. Mooij (VVD) was gedeputeerde in de periode 1998-2009. Thans
is de heer Mooij wethouder in de gemeente Haarlem.
De heer B. Heller (GroenLinks) was gedeputeerde tot 2011, nadat hij in
2008 partijgenoot Albert Moens was opgevolgd.
De heer J.H.M. Bond (CDA) is sinds 2003 actief in de provinciale politiek,
als Statenlid en als fractievoorzitter van de Statenfractie. Vanaf 2007 is de
heer Bond gedeputeerde.
Mevrouw R. Kruisinga (CDA) was gedeputeerde van 2003 tot 2011.
Mevrouw S. Baggerman (PvdA) was gedeputeerde in de periode 2007 tot
2011.
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De heer P. Visser (PvdA) was gedeputeerde van 2007 tot 2009. Daarvoor
was hij Statenlid en fractievoorzitter.
De heer J.J. Schipper (CDA) is gedeputeerde geweest in de periode 2003
tot 2007.
De heer R. Meerhof (PvdA) is van 2009 tot 2011 gedeputeerde geweest
Thans is de heer Meerhof (weer) Statenlid en wethouder in de gemeente
Muiden.
De heer P. Poelmann (D66) is tussen 2003 en 2007 gedeputeerde geweest.
Thans is hij dijkgraaf van het waterschap de Stichtse Rijnlanden.
De heer J.W. Remkes (VVD) is sinds juli 2010 commissaris van de Koningin. Hiervoor was hij onder meer lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris
en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Ambtelijke corruptie bij Distriport bewezen
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De gek oppelde afbeelding k an n et wo den wee gegev en Het bestand s mogelijk v e plaa st heeft een ande e naam gek egen of is v e w jde d Cont olee of de k oppel ng v e wi st naa het u ste bes and en de juis e loca ie

Ambtelijke corruptie bij Distriport bewezen

Bij Distriport was sprake van ambtelijke corruptie. Dat staat nu vast. De rechtbank Noord-Holland acht bewezen dat oudgedeputeerde Hooijmaijers er een gift van 59.500 euro voor heeft ontvangen. Volgens de rechtbank is het vertrouwen
van de burgers in een integere overheid door het handelen van Hooijmaijers geschaad. Dat vertrouwen kan alleen
gerepareerd worden door nu eindelijk volledige transparantie te geven rond alle projecten waar Hooijmaijers en de
bedrijven die genoemd worden in het strafdossier, bij betrokken waren. Zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau.

Onderzoek op provinciaal Ãšn lokaal niveau
Wij pleiten voor een enquÃªteonderzoek waarin voor al deze projecten de onderste steen boven komt. In dat onderzoek

moet ook het lokale niveau betrokken worden. Besluiten over ruimtelijke ordening worden immers altijd door gemeenten
genomen. Gedeputeerde Talsma heeft na Schoon Schip gezegd dat de provincie niet in zee gaat met bedrijven die in het
strafdossier genoemd worden. We mogen aannemen dat dat ook voor gemeenten geldt. De provincie beschikt over het
volledige strafdossier van Hooijmaijers en kan eenvoudigweg een lijst maken van projecten en bedrijven die onderzocht

moeten worden. Dat moet openbaar, transparant, zorgvuldig en tot op de bodem gebeuren. De controleurs van de macht
- statenleden en raadsleden - mogen niet opnieuw wegkijken.
Aannemen van geld is al corruptie
De rechter achtte vier gevallen van ambtelijke corruptie bewezen. Het gaat daarbij om het aannemen van giften
waardoor de gever het vermoeden kan krijgen dat de bestuurder in de toekomst iets zal doen of nalaten dat in het
voordeel van de gever is. Er hoeft dus niet direct een prestatie tegenover te staan. Alleen het aannemen van het geld
leidt al tot ambtelijke corruptie.
Verband gift en bevoordeling bij Distriport
Bij Distriport is echter wel een verband te leggen tussen de gift en een concrete bevoordeling. Hooijmaijers ontving
59.500 euro van Distriportontwikkelaar De Peyler. Deze betaling liep via twee tussenpersonen: ontwikkelaar Willem G.
en makelaar Arnold v.d. K. De betaling vond plaats op 15 juli 2007 met als toelichting â€˜provisie voor het regelen van
1

de financiering van de gronden Jaagweg 1 in Koggenlandâ€™. Een kleine maand eerder, op 20 juni 2007, had
Hooijmaijers namens de provincie zijn handtekening gezet onder het Afsprakenkader en de side letter. In het

Afsprakenkader werd geregeld dat de provincie de grond van de projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman Vastgoed zou
kopen en op termijn weer terug zou leveren. In de side letter werd geregeld dat eventuele winst van de provincie op het
Distriportproject naar de ontwikkelaars zou vloeien en dat verliezen door de provincie zouden worden genomen. De
ontwikkelaars konden zo gebruik maken van de fiscale voordelen die een overheid heeft. Al deze afspraken waren
bijzonder gunstig voor de ontwikkelaars. Ruim drie weken later ontving Hooijmaijers 59.500 euro.
Informatie al in 2007 bekend bij provincie
De provincie wist van dit Afsprakenkader en van de side letter. Gedeputeerde Bond heeft na Schoon Schip weliswaar
gezegd dat de side letter pas in oktober 2010 werd aangetroffen, maar dat blijkt niet juist te zijn. Tijdens de strafzaak
bleek dat een provinciale jurist al in 2007 een notitie met verwonderpunten heeft geschreven over zaken die haar
opvielen in de grondtransacties rond Distriport. Deze notitie is nooit bij wob-verzoeken naar boven gekomen. Ook de
commissie Schoon Schip heeft deze notitie nooit gezien. Er blijken dus meer geheimen te zijn over Distriport op het
provinciehuis die kennelijk door het huidige bestuur werden achtergehouden.
Vragen over getekende verklaring door wethouder
Maar ook op gemeentelijk niveau zijn vele vragen te stellen. De wethouder Ruimtelijke Ordening van Koggenland - die
aanwezig was bij de feestelijke ondertekening op 20 juni 2007 - gaf in een schriftelijke verklaring op 19 juni 2007 zijn
goedkeuring aan het Afsprakenkader. Deze verklaring was essentieel voor het doorgaan van Distriport, maar hij heeft de
verklaring nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeentelijke rekenkamercommissie noemde dat in haar
onderzoek een van de drie momenten waarop wethouder Wijnker de raad onjuist of onvolledig informeerde. Waarom
deed de wethouder dat? Waarom was hij niet transparant tegenover de raad? Een deugdelijk antwoord is daar nog
steeds niet op gekomen. De rekenkamercommissie constateerde drie gevallen waarin de wethouder de raad onjuist
informeerde over Distriport. Hoogleraar Elzinga bevestigde dat dit overtredingen van de Gemeentewet waren. Toch hield
de coalitie - aangevoerd door de voorzitters van de lokale VVD- en CDA-fracties - de wethouder de hand boven het
hoofd. In een motie stelde men vast dat de besluitvorming rond Distriport juist heel goed was verlopen. Waarom
verbindt de meerderheid van de raad zich zo aan de door experts als onjuist en onwettig getypeerde handelwijze van de
wethouder?
Meer verplichtingen van gemeente aan ontwikkelaars
De gemeente Koggenland is jegens de ontwikkelaars diverse andere verplichtingen aangegaan. In de verklaring van 19
juni 2007 zegde de wethouder toe om - als de ontwikkelaars dat wilden - de gronden voor hen te onteigenen. Dat terwijl
de ontwikkelaars zelf geen enkele vierkante meter grond meer bezaten. Ook zegde de gemeente toe samen met de
ontwikkelaars een exploitatieplan voor het bestemmingsplan Distriport te ontwikkelen. En een complex stelsel van
contracten rondom Distriport regelde dat de bijdrage van Koggenland aan de Westfrisiaweg werd gekoppeld aan de
eventuele staatssteunboete voor de ontwikkelaars als gevolg van de genoten overheidsvoordelen. Waarom en onder
welke omstandigheden deed de gemeente deze toezeggingen? Hoe moet dat verder, nu beide ontwikkelaars volgens de
advocaat van Hooijmaijers voorkomen in het strafdossier? En wat doet het college met de brief waarin Zeeman Vastgoed
op 18 oktober 2012 nog uitdrukkelijk ontkende dat de vennoten van Distriport CV betrokken waren bij de zaken
waarvoor Hooijmaijers werd gedagvaard? De praktijk blijkt anders: De Peyler heeft aantoonbaar betaald en Zeeman
wordt genoemd in het subdossier.
Te nauwe samenwerking
Provincie en gemeente werkten heel nauw samen met de ontwikkelaars De Peyler en Zeeman Vastgoed bij de

voorbereidingen voor Distriport. De projectgroep en de stuurgroep - met vertegenwoordigers van gemeente, provincie en
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projectontwikkelaars - vergaderden vrijwel wekelijks op het kantoor van De Peyler in Scharwoude. De advocaat van De
Peyler en Zeeman Vastgoed was ook de advocaat van de gemeente Koggenland bij de behandeling van het beroep tegen
het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hoe kan de overheid nog onafhankelijk blijven als ze dezelfde advocaat
heeft als de ontwikkelaars? En waarom is het project Distriport niet aanbesteed zodat elke ontwikkelaar kon meedingen?
Dikke streep door Distriport
Kortom: een diepgaand onderzoek op provinciaal Ãšn lokaal niveau naar alle projecten waar Hooijmaijers bij was

betrokken is noodzakelijk om de burger weer enig vertrouwen in het openbaar bestuur terug te geven. Hopelijk komt dan
ook voor Distriport de onderste steen boven. Na een reeks van onnavolgbare besluiten, gemanipuleerde rapporten en
achtergehouden informatie blijkt er nu ook nog sprake te zijn van ambtelijke corruptie in deze zaak. De oplossing:
uitzoeken tot op de bodem en een hele dikke streep door Distriport.

Tot slot een feitenlijstje met informatie over Distriport die uit het Hooijmaijersproces is gekomen:
1. Er is 59.500 euro betaald door De Peyler (onderdeel van Ooms Avenhorn) aan Hooijmaijers als provisie voor
de aankoop van de gronden voor Jaagweg.
2. Dit soort afspraken kwam vaker voor. Als de gronden in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen een
woonbestemming zouden krijgen, zou De Peyler 425.000 euro aan Hooijmaijers overmaken. Dat blijkt onder
andere uit geheime side letters - net als bij Distriport.
3. Volgens Hooijmaijers was gedeputeerde Bond verantwoordelijk voor Distriport. Dat is onjuist, want al in
2006 werd Hooijmaijers door GS gemandateerd om de realisatie van Jaagweg ter hand te nemen.
4. In 2007 is een notitie met â€˜verwonderpuntenâ€™ door een provinciale jurist geschreven die zich
verbaasde over de grondtransacties rond Distriport. Deze notitie is na wob-verzoeken niet naar boven gekomen
en is niet bij de commissie Schoon Schip beland.
5. Gedeputeerde Talsma verklaarde dat de provincie niet in zee gaat met bedrijven die in het strafdossier
voorkomen. Niet alleen De Peyler, maar ook Zeeman Vastgoed wordt genoemd in het strafdossier.
namens Berkhout is Boos!

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook
wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
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Drie jaar cel voor oud-VVD-gedeputeerde Hooijmaijers
www.nu.nl 3 december 2013

Tegen de 52-jarige voormalig bestuurder van de provincie Noord-Holland
was vier jaar cel geëist wegens corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte.
De rechtbank kwam tot een lagere
straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak.
Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat
hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder
meer een ''politieke afrekening" en
een ''persoonlijke hetze". Volgens de
rechtbank is daar geen sprake van.
Geld
De oud-bestuurder nam volgens de
rechtbank als bestuurder geld aan van
bedrijven die zaken wilden doen met
de provincie.
Hij deed ondernemers beloftes en liet
zich daarvoor via een omweg en met
valse facturen betalen. Het geld kwam
terecht op rekening van zijn bedrijf
Move Consultants, dat op naam stond
van zijn vrouw.
De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
met zijn handelswijze het vertrouwen
in het openbaar bestuur en een inte-

gere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbejag ''zwaar aan" en verwijt hem dat hij
tijdens de behandeling van zijn zaak
geen blijk heeft gegeven het laakbare
van zijn eigen gedrag in te zien.
Tevreden
Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met het vonnis, ook al pakte
de opgelegde straf een jaar lager uit
dan geëist. ''Het blijft een forse celstraf, die in lijn is met de strafeis", zei
persofficier van justitie Michiel Zwinkels dinsdag.
''De lagere straf is het gevolg van het
feit dat de rechtbank Hooijmaijers van
een van de vijf corruptiegevallen heeft
vrijgesproken. Verder heeft de rechtbank duidelijk gemaakt hoe zij tegen
de feiten aankijkt en gehamerd op het
belang van een integere overheid."
Hoger beroep
Ton Hooijmaijers tekent hoger beroep aan tegen zijn veroordeling door
de rechtbank in Haarlem. Dat zei de
oud-gedeputeerde direct na afloop
van de zitting waarin de rechtbank
vonnis wees.
Volgens Hooijmaijers is er sprake van
een ''gerechtelijke dwaling". Hij vergeleek zichzelf met Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een veroordeling tot le-

venslang) en klokkenluider Ad Bos.
Na ''een stap achteruit" bij de rechtbank hoopt hij ''een stap vooruit" te
kunnen zetten in hoger beroep. Veroordeeld worden is wat Hooijmaijers
betreft ''het ergste wat je kan overkomen, vooral als je niets hebt gedaan."
''Het is onvoorstelbaar dat je veroordeeld kunt worden voor iets dat niet is
gebeurd maar dat had kúnnen gebeuren." Het vonnis is voor Hooijmaijers die eerder in summier commentaar zei
dat hij vertrouwen had in deze rechtbank - het bewijs dat het ''blijkbaar"
niet om de feiten gaat, maar dat suggestie een hoofdrol heeft gespeeld in
zijn strafzaak.

Drie jaar cel voor oud-VVD-gedeputeerde Hooijmaijers
www.nu.nl 3 december 2013

Tegen de 52-jarige voormalig bestuurder van de provincie Noord-Holland
was vier jaar cel geëist wegens corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte.
De rechtbank kwam tot een lagere
straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak.
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de provincie.
Hij deed ondernemers beloftes en liet
zich daarvoor via een omweg en met
valse facturen betalen. Het geld kwam
terecht op rekening van zijn bedrijf
Move Consultants, dat op naam stond
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met zijn handelswijze het vertrouwen
in het openbaar bestuur en een integere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbe-
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geen blijk heeft gegeven het laakbare
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Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met het vonnis, ook al pakte
de opgelegde straf een jaar lager uit
dan geëist. ''Het blijft een forse celstraf, die in lijn is met de strafeis", zei
persofficier van justitie Michiel Zwinkels dinsdag.
''De lagere straf is het gevolg van het
feit dat de rechtbank Hooijmaijers van
een van de vijf corruptiegevallen heeft
vrijgesproken. Verder heeft de rechtbank duidelijk gemaakt hoe zij tegen
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de feiten aankijkt en gehamerd op het niet om de feiten gaat, maar dat sugbelang van een integere overheid."
gestie een hoofdrol heeft gespeeld in
Hoger beroep
zijn strafzaak.
Ton Hooijmaijers tekent hoger beroep aan tegen zijn veroordeling door
de rechtbank in Haarlem. Dat zei de
oud-gedeputeerde direct na afloop
van de zitting waarin de rechtbank
vonnis wees.
Volgens Hooijmaijers is er sprake van
een ''gerechtelijke dwaling". Hij vergeleek zichzelf met Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een veroordeling tot levenslang) en klokkenluider Ad Bos.
Na ''een stap achteruit" bij de rechtbank hoopt hij ''een stap vooruit" te
kunnen zetten in hoger beroep. Veroordeeld worden is wat Hooijmaijers
betreft ''het ergste wat je kan overkomen, vooral als je niets hebt gedaan."
''Het is onvoorstelbaar dat je veroordeeld kunt worden voor iets dat niet is
gebeurd maar dat had kúnnen gebeuren." Het vonnis is voor Hooijmaijers die eerder in summier commentaar zei
dat hij vertrouwen had in deze rechtbank - het bewijs dat het ''blijkbaar"

Rechtbank ziet Ballast Nedam als omkoper
Cobouw 4 december 2013

HAARLEM - De rechtbank in Haarlem
rekent het Ton Hooijmaijers aan dat
hij zijn laakbare handelen niet inziet.
Dat zei de rechtbank gisteren bij de
uitspraak in de zaak-Hooijmaijers. “Hij
liet het eigenbelang voor het belang
van de provincie gaan." Het vertrouwen van de burger in de overheid is
door Hooijmaijers geschaad.
Niet alles achtte de rechtbank bewezen. Vrijspraak is er voor een omkopingsfeit en zeven valse rekeningen.
Maar de lijst van beschuldigingen blijft
omvangrijk. De rechtbank spreekt van
een “megaproces".
Hooijmaijers heeft zich in de periode
dat hij gedeputeerde was meerdere
malen laten omkopen en vijftien keer
uit misdrijf verkregen gelden witgewassen.
Naar de buitenwereld gaf hij begin
2005 aan geen werkzaamheden meer
te verrichten voor Move BV, het bedrijf dat hij op naam van zijn vrouw
had gezet. “De werkelijkheid was vol-

strekt anders", aldus de rechtbank.
Hooijmaijers bleef zakendoen, met bestaande relaties en ook met nieuwe.
De ondernemers hadden, anders dan
Hooijmaijers beweert, wel degelijk
projecten dan wel belangen in de provincie Noord-Holland.
De betaling van 4165 euro van Ruud
Jacobs van Ballast Nedam is volgens
de rechtbank ook een poging van het
bouwbedrijf om bij Hooijmaijers en de
provincie een voorkeurspositie te krijgen. Ondanks de verklaring van Jacobs dat hij betaalde om de verkiezingskas van Hooijmaijers te vullen.
“Ballast Nedam had belang bij een
goede relatie met de provincie NoordHolland", oordeelt de rechtbank. Het
bedrijf heeft belangen in onder meer
de Bovenkerkerpolder, een lap grond
bij Amstelveen.
Hooijmaijers heeft volgens de rechtbank getracht deze locatie in de structuurvisie van de provincie te krijgen.
Bij hem thuis lag tijdens de inval een

briefje in de kluis met daarop de belofte dat hij 425.000 euro van vastgoedondernemer Harry Muermans zou krijgen als de bestemming van de grond
zou worden veranderd. Muermans
deed de grond ruim tien jaar geleden
over aan De Peyler en Ballast Nedam,
maar hield recht op een aanzienlijke
uitbetaling.
Hooijmaijers heeft zich volgens de
rechtbank bij de Provinciale Staten ingespannen om projecten in de provincie Noord-Holland aantrekkelijker te
maken, waaronder de Bovenkerkerpolder. Hooijmaijers trad daarbij op als
“matchmaker".
Hooijmaijers gaat in hoger beroep.
Twee weken geleden zei hij bij zijn
laatste woord dat het hele proces tegen hem er één was van naming en
shaming, een politieke afrekening uitmondend in een persoonlijke hetze.
Het requisitoir was volgens hem een
aaneenschakeling van hypothesen.
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Hooijmaijers: Drie jaar cel een gerechtelijke dwaling van OM
Cobouw 4 december 2013

HAARLEM - Ton Hooijmaijers werd
gisteren tot een celstraf van drie jaar
veroordeeld. ‘Slecht nieuws’, zegt hij
als hij de rechtszaal verlaat.
Hoofdschuddend hoort hij het vonnis
aan. Zijn vrouw, die wordt vrijgesproken, zit gespannen naast hem. Eerst
lijkt de schade voor hem nog mee te
vallen. Hij wordt vrijgesproken van
corruptie ten aanzien van zijn adviezen voor JVG Vastgoed.
Dan de eerste vertwijfeling. De rechtbank acht wettelijk en overtuigend bewezen dat Hooijmaijers “grote geldbedragen" van vastgoedondernemer
Jelle K. van Kuiper Groep heeft aangenomen. K. was eigenaar van Mainland, een vastgoedbedrijf met gronden bij onder meer Schiphol. De
rechtbank acht bewezen dat Hooijmaijers zich heeft ingespannen voor
Mainland. Hooijmaijers hielp met de

verkoop van het bedrijf aan Slough
Estates. Hooijmaijers heeft geen duidelijke verklaring kunnen geven voor
de betalingen van K. Ambtelijke corruptie dus.
De giften van K. en ook van andere
ondernemers hadden volgens de
rechtbank tot doel de toenmalige gedupeerde “gunstig te stemmen, hun
relatie te bestendigen met het oog een
betere positie te verkrijgen". Ook de
betaling van Ballast Nedam moet gezien worden als een dergelijke gift, aldus de rechtbank.
De armen gaan over elkaar. Dit kan
niet waar zijn, is Hooijmaijers lichaamstaal. Na ruim anderhalf uur
verlaat hij de rechtszaal. De deur staat
nog open. Een batterij camera’s omringt hem. Gerechtelijke dwaling van
het Openbaar Ministerie, roept hij, net
als bij Lucia de Berk en Ad Bos.

De bravoure is weg. Voor hem is de
uitspraak “een stap achteruit", zegt hij
met zachte stem. Het hoger beroep,
dat hij direct na de uitspraak aankondigde, moet weer een stap vooruit
worden. Dan vliegt hij het gebouw uit,
de batterij erachteraan.
Marc Doodeman

De man met de verschillende petten
Cobouw 3 december 2013

HAARLEM - De rechtbank Haarlem
doet vandaag uitspraak in de zaakHooijmaijers. De oud-gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland wordt
verdacht van corruptie, witwassen en
valsheid in geschrifte.
Vier jaar cel, onvoorwaardelijk. Dat is
de straf die het Openbaar Ministerie
tegen oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers eist. Hij zou volgens het
Openbaar Ministerie ruim 490.000 euro aan steekpenningen hebben aangenomen, daarvoor valse facturen
hebben verstuurd en het geld binnen
hebben laten komen via de bankrekening van een bevriende makelaar.
“Hooijmaijers heeft zich op ongekende schaal schuldig gemaakt aan corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen", aldus officier van justitie Ronald Steen. Het geld kreeg hij van 22
personen en zestien bedrijven in de
vastgoedwereld. Deze zijn allen als
verdachte aangemerkt. In de loop van
2014 beslist het Openbaar Ministerie
of ze ook worden vervolgd. Tot nu toe
heeft alleen Ballast Nedam geschikt

met Justitie inzake de vermeende omkoping door voormalig directeur Ruud
Jacobs. Volgens Justitie had Hooijmaijers verschillende petten op.
De vraag is of de “omkopende" bedrijven de petten wilden en konden scheiden.
Beschuldiging:Hooijmaijers ontving
betalingen van vastgoedondernemers
in de periode dat hij gedeputeerde
was (2005-2009).
Verweer Hooijmaijers: Het ging om
nabetalingen uit de periode 20032005, toen Hooijmaijers nog geen gedeputeerde was.

Bschuldiging:Hooijmaijers kreeg geld
van projectontwikkelaars en bouwers
die in Noord-Holland actief waren.
Verweer:De bedrijven waren niet actief op het werkgebied van de provincie. Sommige wel op het gebied van
het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam, tegenwoordig stadsregio Amsterdam geheten). Dat ligt in de provincie Noord-Holland, maar valt niet
onder de bevoegdheid van de provincie.

Beschuldiging:Hooijmaijers liet betalingen binnenkomen via een sluipweg.
Via het bedrijf van een bevriende maBeschuldiging:Hooijmaijers ontving kelaar en het bedrijf van Hooijmaijers’
betalingen van bedrijven die er baat vrouw.
bij hebben dat Hooijmaijers of de proVerweer:Hooijmaijers wilde niet in
vincie Noord-Holland hen goedgezind verband worden gebracht met bouzijn.
wers. Dat zou de schijn van belangenVerweer:Ieder verband tussen de be- verstrengeling wekken. De makelaar
talingen en de activiteiten van Hooij- en Hooijmaijers deden gezamenlijk al
maijers als gedeputeerde ontbreekt. projecten voordat Hooijmaijers de poliHij heeft op geen enkele wijze de be- tiek in ging.
drijven bevoordeeld.
Beschuldiging: Hooijmaijers vervals-
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te facturen.
Verweer:Hooijmaijers adviseerde zijn
zakelijke relaties over persoonlijke zaken, onroerend goed “en nog 82 dingen". Hij vroeg daarna of ze wilden
betalen voor de adviezen, en als ze
dat niet wilden of ze eraan wilden denken dat er binnenkort een verkiezingscampagne van hem startte. Misschien dat de betalingskenmerken niet
altijd de lading helemaal dekten. Maar
“er moest toch wat op staan".

04/12/2013

omdat hij “ook een leven naast de politiek had".
Marc Doodeman

Beschuldiging:Sommige van zakelijke contacten zijn niet gemeld bij de
provincie.
Verweer:Bij sommige afspraken ging
het om het verleden. In welk wetsartikel staat dat dat fout is?
Beschuldiging:Hooijmaijers bleef als
gedeputeerde vastgoedondernemer
Jelle K., van wie hij de meeste betalingen ontving, ook tijdens zijn periode
als gedeputeerde zien. In zeven jaar
tijd ontmoetten de twee elkaar 53
keer.
Verweer:Hooijmaijers had nog geld
van K. tegoed en wilde hem daaraan
herinneren. In de vastgoedwereld zijn
er geen standaard betalingstermijnen.
Het ging trouwens niet om 53 afspraken met vastgoedman Jelle K. Een
deel van de afspraken was met een
naamgenoot. Jelle K., de vastgoedman, wilde koketteren met Hooijmaijers. Dat deed K. ook met andere gedeputeerden. Hooijmaijers praatte met
K. “als mens, niet als gedeputeerde"

3 jaar cel voor Hooijmaijers
www.nos.nl 3 december 2013

De rechtbank in Haarlem heeft de
Noord-Hollandse oud-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers veroordeeld tot 3
jaar cel voor omkoping en valsheid in
geschrifte. Het Openbaar Ministerie
had vier jaargeëist.
Hooijmaijers was tussen 2004 en
2007 voor de VVD Statenlid en gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën.
De rechtbank acht bewezen dat hij
tientallen bedrijven heeft bevoordeeld
in ruil voor geld. Die inkomsten kwamen binnen bij een bedrijf van zijn
vrouw en een bevriende makelaar. Hij

gaf de inkomsten niet op bij de provincie.
Geld aangenomen
Hooijmaijers zei tijdens het proces
dat hij weliswaar geld had aangenomen, maar dat dat voor advieswerk
was namens zijn bedrijf. Van bevoordeling van de ondernemers was geen
sprake, zei hij.
De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
het vertrouwen in een integere overheid heeft geschaad. "Hij heeft zijn eigen belang zwaarder laten wegen", aldus de rechter.
Media-aandacht

Dat de straf lager is uitgevallen dan
de strafeis komt omdat de rechtbank
Hooijmaijers op enkele punten heeft
vrijgesproken, zoals witwassen. Ook
liet de rechtbank meewegen dat er
veel media-aandacht is geweest voor
de zaak. Hooijmaijers kondigde aan
dat hij in beroep gaat.
De vrouw van Hooijmaijers werd door
de rechtbank vrijgesproken.
http://nos.nl/artikel/582054-3-jaar-celvoor-hooijmaijers.html

5

Special Hooijmaijers nr. 47

04/12/2013

3 jaar cel voor Hooijmaijers
www.nos.nl 3 december 2013

De rechtbank in Haarlem heeft de
Noord-Hollandse oud-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers veroordeeld tot 3
jaar cel voor omkoping en valsheid in
geschrifte. Het Openbaar Ministerie
had vier jaargeëist.
Hooijmaijers was tussen 2004 en
2007 voor de VVD Statenlid en gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën.
De rechtbank acht bewezen dat hij
tientallen bedrijven heeft bevoordeeld
in ruil voor geld. Die inkomsten kwamen binnen bij een bedrijf van zijn
vrouw en een bevriende makelaar. Hij
gaf de inkomsten niet op bij de provincie.
Geld aangenomen
Hooijmaijers zei tijdens het proces

dat hij weliswaar geld had aangenomen, maar dat dat voor advieswerk
was namens zijn bedrijf. Van bevoordeling van de ondernemers was geen
sprake, zei hij.
De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
het vertrouwen in een integere overheid heeft geschaad. "Hij heeft zijn eigen belang zwaarder laten wegen", aldus de rechter.
Media-aandacht
Dat de straf lager is uitgevallen dan
de strafeis komt omdat de rechtbank
Hooijmaijers op enkele punten heeft
vrijgesproken, zoals witwassen. Ook
liet de rechtbank meewegen dat er
veel media-aandacht is geweest voor
de zaak. Hooijmaijers kondigde aan
dat hij in beroep gaat.

De vrouw van Hooijmaijers werd door
de rechtbank vrijgesproken.
http://nos.nl/artikel/582054-3-jaar-celvoor-hooijmaijers.html

Drie jaar cel voor Ton Hooijmaijers
Binnenlands Bestuur 3 december 2013

Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is dinsdag door de rechtbank
in Haarlem veroordeeld tot 3 jaar cel
wegens omkoping, witwassen en valsheid in in geschrifte.

kening met de enorme media-aan- ten in hoger beroep.
dacht voor de zaak. 'Politieke afrekening'
Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat
hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder
meer een ,,politieke afrekening" en
Media-aandacht
een ,,persoonlijke hetze". Volgens de
rechtbank is daar geen sprake van. Hij
tekent hoger beroep aan tegen zijn
veroordeling. Dat zei de oud-gedepuHet Openbaar Ministerie had 4 jaar teerde direct na afloop van de zitting
cel tegen de Hooijmaijers (52) geëist. waarin de rechtbank vonnis wees.
De rechtbank kwam tot een lagere Volgens Hooijmaijers is er sprake van
straf, omdat op een enkel punt vrij- een ,,gerechtelijke dwaling". Na ,,een
spraak of ontslag van rechtsvervol- stap achteruit" bij de rechtbank hoopt
ging volgde. Ook hield de rechter re- hij ,,een stap vooruit" te kunnen zet-

Oud-gedeputeerde noemt zijn veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf
'een gerechtelijke dwaling'. - Hooijmaijers 3 jaar cel in
BN/DeStem 04-12-2013

HAARLEM - Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisteren
door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar celstraf.
Hoofdschuddend hoorde de voormalig bestuurder van Noord-Holland het

vonnis aan, dat hij onmiddellijk na afloop, op de drempel van de rechtszaal, kwalificeerde als 'gerechtelijke
dwaling'. Hij vergeleek zichzelf met
Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een
veroordeling tot levenslang) en klok-

kenluider Ad Bos. De rechtbank heeft
de 52-jarige bestuurder schuldig bevonden aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. "Een
stap achteruit", noemde Hooijmaijers
de uitspraak, die hij in hoger beroep
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hoopt te kunnen ombuigen in 'een
stap voorwaarts'. De echtgenote van
Hooijmaijers ging vrijuit. Zij zou als
een soort stroman hebben gefungeerd, maar de rechtbank vond dat
niet bewezen. Over het vonnis in de
zaak-Hooijmaijers toonde justitie zich
tevreden, vooral omdat de rechter hamert op het belang van een integere
overheid. Dat de opgelegde straf een
jaar lager uitpakt dan geëist, is voor
justitie niet onoverkomelijk. Hooijmaijers is het boegbeeld in een reeks corruptiezaken. Hij stond aan de passieve, ontvangende kant. Volgend jaar
beslist het Openbaar Ministerie hoe
het de veronderstelde actieve omkopers aanpakt, de personen en bedrijven die van Hooijmaijers gunsten heb-

04/12/2013

ben willen kopen. Hooijmaijers incasseerde het omkopingsgeld niet rechtstreeks. Zijn vroegere adviesbureau
Move Consultants, dat hij in 2001 op
naam van zijn vrouw zette, was het
vehikel waarmee via tussenpersonen
geld werd geïncasseerd.
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Drie jaar celstraf Hooijmaaijers
Provinciale Zeeuwse Courant 04-12-2013

HAARLEM - Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisteren
door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar celstraf. De
rechtbank heeft de 52-jarige schuldig bevonden aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen.

Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Forse celstraf voor VVD'er Hooijmaijers
Spits 04-12-2013 (p.5)

HAARLEM Oud-VVD-gedeputeerde
Ton Hooijmajers is gisteren door de
rechtbank in Haarlem veroordeeld
tot een celstraf van drie jaar. Hoofdschuddend hoorde de voormalig
bestuurder van de provincie NoordHolland het vonnis aan, dat hij onmiddellijk na afloop, op de drempel
van de rechtszaal, kwalificeerde als
'een gerechtelijke dwaling'. In één
adem kondigde Hooijmaijers aan
dat hij de uitspraak in hoger beroep zal bestrijden.
De rechtbank heeft de 52-jarige
Hooijmaijers schuldig bevonden
aan ambtelijke corruptie, valsheid
in geschrifte en witwassen. Een
stap achteruit , noemde Hooijmaij-

ers de uitspraak die hij in hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam hoopt te kunnen ombuigen in
'een stap voorwaarts'.
De echtgenote van Hooijmaijers heeft
samen met hem terechtgestaan. Zij
zou als een soort stroman hebben gefungeerd, maar de rechtbank vond het
bewijs voor een 'nauwe samenwerking' met haar man niet geleverd,
waardoor vrijspraak volgde.
Het Openbaar Ministerie (OM) beraadt zich nog op hoger beroep. Over
het vonnis in de zaak-Hooijmaijers
toonde justitie zich tevreden, vooral
omdat de rechter hamert op het belang van een integere overheid, aldus
persofficier van justitie Michiel Zwin-

kels. Dat de opgelegde straf een jaar
lager uitpakt, is voor het OM niet onoverkomelijk.
De strafzaak tegen Hooijmaijers is het
boegbeeld van een reeks corruptiezaken. De oud-gedeputeerde staat aan
de passieve, ontvangende kant. In de
loop van het volgend jaar beslist het
OM hoe het de veronderstelde actieve omkopers gaat aanpakken, de personen en bedrijven die van Hooijmaijers gunsten hebben willen kopen. Ballast Nedam heeft al met justitie geschikt.
Hooijmaijers incasseerde het omkopingsgeld niet rechtstreeks. Zijn vroegere adviesbureau Move Consultants
dat hij in 2001 op naam van zijn vrouw
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zette toen hij wethouder in Amsterdam werd, was het vehikel waarmee
via tussenpersonen geld werd geïncasseerd.

04/12/2013

in Amsterdam hoopt te kunnen ombuigen in 'een stap voorwaarts'.

via tussenpersonen geld werd geïncasseerd.

De echtgenote van Hooijmaijers heeft
samen met hem terechtgestaan. Zij
Eén van de tussenpersonen was de zou als een soort stroman hebben ge67-jarige makelaar Arnold van de K. fungeerd, maar de rechtbank vond het
uit Vinkeveen. Hij kreeg van Hooij- bewijs voor een 'nauwe samenwermaijers instructies welke facturen met king' met haar man niet geleverd,
welke omschrijving naar welk bedrijf waardoor vrijspraak volgde.
konden worden gestuurd in verband Het Openbaar Ministerie (OM) bemet zijn advieswerk. Vervolgens cash- raadt zich nog op hoger beroep. Over
te Hooijmaijers door rekeningen aan het vonnis in de zaak-Hooijmaijers
Van de K. te sturen. De ex-makelaar toonde justitie zich tevreden, vooral
kreeg voor zijn aandeel drie maanden omdat de rechter hamert op het bevoorwaardelijke celstraf en een werk- lang van een integere overheid, aldus
straf van 180 uur. (ANP)
persofficier van justitie Michiel Zwin-

Eén van de tussenpersonen was de
67-jarige makelaar Arnold van de K.
uit Vinkeveen. Hij kreeg van Hooijmaijers instructies welke facturen met
welke omschrijving naar welk bedrijf
konden worden gestuurd in verband
met zijn advieswerk. Vervolgens cashte Hooijmaijers door rekeningen aan
Van de K. te sturen. De ex-makelaar
kreeg voor zijn aandeel drie maanden
voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 180 uur. (ANP)

Hooijmaijers hoort het vonnis aan. foto: ANP

Copyright 2013 BasisMedia BV / Spits
All Rights Reserved

HAARLEM Oud-VVD-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers is gisteren door de
rechtbank in Haarlem veroordeeld tot
een celstraf van drie jaar. Hoofdschuddend hoorde de voormalig bestuurder van de provincie Noord-Holland het vonnis aan, dat hij onmiddellijk na afloop, op de drempel van de
rechtszaal, kwalificeerde als 'een gerechtelijke dwaling'. In één adem kondigde Hooijmaijers aan dat hij de uitspraak in hoger beroep zal bestrijden.
De rechtbank heeft de 52-jarige Hooijmaijers schuldig bevonden aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte
en witwassen. Een stap achteruit ,
noemde Hooijmaijers de uitspraak die
hij in hoger beroep bij het gerechtshof

kels. Dat de opgelegde straf een jaar
lager uitpakt, is voor het OM niet onoverkomelijk.

Hooijmaijers hoort het vonnis aan. foto: ANP

De strafzaak tegen Hooijmaijers is het
boegbeeld van een reeks corruptiezaken. De oud-gedeputeerde staat aan
de passieve, ontvangende kant. In de
loop van het volgend jaar beslist het
OM hoe het de veronderstelde actieve omkopers gaat aanpakken, de personen en bedrijven die van Hooijmaijers gunsten hebben willen kopen. Ballast Nedam heeft al met justitie geschikt.
Hooijmaijers incasseerde het omkopingsgeld niet rechtstreeks. Zijn vroegere adviesbureau Move Consultants
dat hij in 2001 op naam van zijn vrouw
zette toen hij wethouder in Amsterdam werd, was het vehikel waarmee

Drie jaar cel voor oud-gedeputeerde Hooijmaijers
Metro (NL) 04-12-2013 (p.6)

Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisterendoor de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot
drie jaar cel wegens omkoping, witwassen en valsheid in in geschrifte.
Zijn echtgenote is vrijgesproken.

Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat
hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder
meer een politieke afrekening en een
persoonlijke hetze . Volgens de rechtbank is daar geen sprake van.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar
cel tegen de Hooijmaijers (52) geëist.
De rechtbank kwam tot een lagere
straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak.

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
met zijn handelswijze het vertrouwen
in het openbaar bestuur en een integere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbejag zwaar aan en verwijt hem dat hij
tijdens de behandeling van zijn zaak
geen blijk heeft gegeven het laakbare
van zijn eigen gedrag in te zien.

In het vonnis veegde de rechtbank het
verweer van Hooijmaijers' advocaat
Frits Schneider volledig van tafel. De
raadsman had betoogd dat het Openbaar Ministerie wegens ernstige vormfouten niet-ontvankelijk moest worden
verklaard. Voor zijn betoog dat Hooijmaijers het slachtoffer zou zijn geworden van een politieke afrekening vond
de rechtbank nog geen begin van bewijs. De 43-jarige echtgenote van
Hooijmaijers werd vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet is gebleken dat zij nauw met hem samenwerkte. anp
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Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. / ANP
Copyright 2013 Metro All Rights Reserved

Drie jaar cel terecht voor Hooijmaijers
Noordhollands Dagblad 04-12-2013

Hij steeg hoog, maar valt nu diep.
Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland gaat voor
drie jaar de gevangenis in wegens
corruptie, witwassen en valsheid in
geschrifte. Daarmee krijgt hij evenveel straf als iemand die vuurwerk
op een voetbalveld gooit, politieagenten mishandelt of bankpasjes
skimt. Drie jaar cel is een terechte
straf voor deze fraudeur.

Wat vindt u? Stem en reageer op
onze site
HDC Media
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved

Hooijmaijers
Noordhollands Dagblad 04-12-2013

door Gerben van 't Hek
De provincie is géén bedrijf. En democratie geen bedrijfsleven. Bij bedrijven heb je als consument iets te
kiezen. Bevalt het je niet, ga je simpelweg naar de concurrent. Bij de
provincie heb je als burger geen
keuze. Of je zou moeten verhuizen.
Wie een volksorgaan desondanks als
behendige zakenman denkt te kunnen 'runnen' zit op de verkeerde plek.
En met VVD'er Ton Hooij-maijers plofte destijds een ondernemer op het
provinciale pluche. Een handige ritselaar, iemand die rond regels en protocollen zwierde. De 'ondernemende'
gedeputeerde schuwde daarbij risico's
niet. Onder zijn verantwoordelijkheid
verdampten er miljoenen uit de provin-

ciekas in de IJslandse spaarluchtbel.
En netwerkte hij er in tal van prestigeprojecten met bevriende relaties en
bedrijven op los.

gerben van 't
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved

Ach, zo was Ton nu eenmaal, verdedigde Harry Borghouts als Commissaris van de Koningin hem destijds. Het
was beter dat hij en niet Hooijmaijers
het woord deed. 'Je moet iedereen
naar zijn kracht inzetten.'
Wat die kracht werkelijk inhield, legde
de rechter gisteren haarscherp uit.
Om Hooij-maijers vervolgens voor drie
jaar de cel in te sturen. Gejuich bij de
man in de straat. Die wenst geen sjoemelende ondernemer die op het randje van de fraudegrens balanceert,
maar bestuur van onbesproken gedrag.
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OM gaat na vonnis achter bedrijven aan
Noordhollands Dagblad 04-12-2013

door Frans van den Berg Hooijmaijers krijgt drie jaar cel voor omkoping
Haarlem Na de veroordeling van
oud-VVD gedeputeerde Ton Hooijmaijers, gaat het openbaar ministerie (OM) komend jaar de bedrijven
aanpakken die de provinciebestuurder actief omkochten.
,,Onze eerste lijn was het aanpakken
van Hooijmaijers zelf. We zijn tevreden met zijn veroordeling tot drie jaar
cel, al hadden we zelf vier jaar gevraagd. Maar niet alles is bewezen. In
de zaken die wel zijn bewezen gaan
we ons nu richten op de bedrijven die
hebben betaald. Dat kunnen nieuwe
rechtszaken worden of we doen schikkingsvoorstellen'', laat het OM weten.

De bewezen omkopingen betreffen
zaken waarbij het gaat om de ondernemingen Kuiper en Mainland, Ganzenveld uit Bergen, Meijer Consultancy, bouwbedrijf Ballast Nedam, Amsterdam Waterfront en Hotel Investments/Cobraspen. Ook hebben Evers
Consultancy en Detax betaald om
Fortis als huisbankier van de provincie aan te stellen.

frans van den berg
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved

Overigens is Hooijmaijers in hoger beroep gegaan, dus is het mogelijk dat
met de vervolging van de bedrijven
nog even wordt gewacht.
De provincie Noord-Holland wilde niet
reageren op het vonnis. ,,De rechter
heeft gesproken, daar hebben wij
niets aan toe te voegen.''
Algemeen 2/3: Afrekening

Geen politieke afrekening
Noordhollands Dagblad 04-12-2013

door Frans van den Berg Hooijmaijers voelt zich na vonnis als Lucia
de B.
Haarlem ,,Het is een rechterlijke
dwaling. Zo ging dat indertijd ook
bij Lucia de B. Maar uiteindelijk
komt er gerechtigheid.''

maakte met JVG Vastgoed, waren
geen vorm van corruptie. Ook niet alle witwas beschuldigingen en valse rekeningen konden worden hardgemaakt. Maar een groot aantal rekeningen was wel vals en dat wisten alle
betrokkenen ook.

Daarnaast staat volgens de rechters
vast dat Hooijmaijers advies bleef geven aan bouwbedrijven, terwijl hij dat
niet meer mocht doen toen hij wethouder, Statenlid en uiteindelijk gedeputeerde werd. Om dat advieswerk te
maskeren werden rekeningen verAl tijdens de rechtszaak had de voor- stuurd via zijn bedrijf Move Consulmalige wethouder van Amsterdam, tants of makelaar Arnold van der
Statenlid en gedeputeerde van Noord- Kamp. Soms gingen geldbedragen
Holland zijn complottheorie gelan- naar de verkiezingskas van de provinceerd. Het onderzoek was pas begon- ciale VVD.
nen nadat hij tegen de zin van minister Bos in toch geld ging terughalen bij Wel had Hooijmaijers bij zijn aantrede IJslandse Landsbanki. Een politie- den als wethouder het bedrijf op naam
ke afrekening dus. Maar de rechtbank van zijn vrouw gezet en bezwoer hij
verwees dat naar het land der fabelen. als gedeputeerde nog dat hij was geHet onderzoek onder de naam Oranje stopt met adviseren. De praktijk was
volgens de rechtbank anders.
is goed verlopen.
Dat wil niet zeggen dat alles is bewe- Invloed In sommige gevallen wendde
zen. De buitenlandse trips die hij Hooijmaijers zijn invloed als gedeputeerde rechtstreeks aan. Dat was rond
Na het vernietigende vonnis van de
Haarlemse rechtbank duurt het lang
voor Ton Hooijmaijers uit de zaal
komt. ,,Drie jaar cel. Het is het ergste
wat je kan overkomen. Maar ik ga in
hoger beroep.''

de bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp en de
verkoop van de Lutkemeren bij Osdorp, waar het bedrijf Mainland van
profiteerde. Het bedrijf Ganzenveld uit
Bergen aan Zee werd een handje geholpen bij de Bovenkerkerpolder bij
Amstelveen. Ondanks negatieve adviezen maakt hij in de structuurvisie
woningbouw mogelijk.
Aan Cobraspen gaf hij het advies om
een flat in Amsterdam om te bouwen
voor expats en drong hij aan op soepeler veiligheidsnormen voor het project Sugar City in Halfweg. ,,Hoewel
de provincie daar niet over ging, waren de relatief hoge betalingen wel bedoeld om de gedeputeerde gunstig te
stemmen en een betere positie voor
Cobraspen te krijgen bij toekomstige
projecten in de provincie'', stelde de
rechter. Dat gold ook voor andere bedrijven die betaalden en zo een voorkeurspositie kregen.
Als gedeputeerde ruimtelijke ordening
had hij immers veel invloed. Hij had
tevens financiën in zijn pakket. Zo promoveerde hij Fortis Bank volgens de
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rechtbank tot huisbankier van de provincie Noord-Holland. Vanwege alle
media-aandacht, de grote impact op
zijn gezin, zijn financiële problemen
en het feit dat niet alles is bewezen,
werd geen vier maar drie jaar celstraf
opgelegd. Zijn vrouw werd vrijgesproken en de makelaar kreeg een taakstraf van 180 uur. Hooijmaijers hoorde het vonnis hoofdschuddend aan
naast zijn vrouw. Hij maakte aantekeningen, dronk water en gaf pas buiten
de rechtszaal commentaar. ,,Onge-

04/12/2013

looflijk dat je kan worden veroordeeld
voor iets dat niet is gebeurd", stelde
hij met ingetogen woede.
frans van den berg
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved

Drie jaar celstraf bestuurder provincie
De Gelderlander 04-12-2013

HAARLEM - Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisteren
door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar celstraf.
Hoofdschuddend hoorde de voormalig bestuurder van Noord-Holland het
vonnis aan, dat hij onmiddellijk na afloop, op de drempel van de rechtszaal, kwalificeerde als 'gerechtelijke
dwaling'. Hij vergeleek zichzelf met
Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een
veroordeling tot levenslang) en klokkenluider Ad Bos. De rechtbank heeft
de 52-jarige schuldig bevonden aan
ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. "Een stap achteruit", noemde Hooijmaijers de uitspraak, die hij in hoger beroep hoopt
te kunnen ombuigen in 'een stap voorwaarts'. De echtgenote van Hooijmaij-

ers ging vrijuit. Zij zou als een soort
stroman hebben gefungeerd, maar de
rechtbank vond dat niet bewezen.
Over het vonnis in de zaak-Hooijmaijers toonde justitie zich tevreden, vooral omdat de rechter hamert op het belang van een integere overheid. Dat
de opgelegde straf een jaar lager uitpakt dan geëist, is voor justitie niet onoverkomelijk. Hooijmaijers is het
boegbeeld in een reeks corruptiezaken. Hij stond aan de passieve, ontvangende kant. Volgend jaar beslist
het Openbaar Ministerie hoe het de
veronderstelde actieve omkopers aanpakt, de personen en bedrijven die
van Hooijmaijers gunsten hebben willen kopen. Hij incasseerde het omkopingsgeld niet rechtstreeks. Dat ging
via zijn vroegere adviesbureau Move

Consultants, dat hij in 2001 op naam
van zijn vrouw zette.
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Hooijmaijers ging gewoon door
Dagblad van het Noorden 04-12-2013 (p. 4)

Haarlem Oud-VVD-gedeputeerde in
Noord-Holland Ton Hooijmaijers is
gisteren door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 3 jaar cel wegens omkoping, witwassen en valsheid in in geschrifte.
Hooijmaijer, die in hoger beroep
gaat,beloofdein2001toenhijeen
publiek ambt aanvaardde te stoppen met
advieswerk aan bedrijven via zijn bedrijf Move Consultants. Maar overheidsdienaar of niet: volgens de rechtbank ging hij als wethouder, Provinciaal Statenlid en gedeputeerde jaren-

lang op de oude voet verder. Hooijmaijers bleef relaties voorzien van informatie en meldde beloningen of inkomsten niet bij zijn werkgever. In tegenstelling tot wat hij betoogde bleef
hij in zijn periode als gedeputeerde
adviseren aan bedrijven die opereerden in Noord-Holland of daar belangen hadden, aldus de rechtbank. Het
enige verschil met de periode voordat
hij publiek ambtsdrager was, was dat
zijn adviesbureau niet meer op zijn
naam stond, maar op dat van zijn
vrouw. Door allerlei vage betalings-

constructies toe te passen - Hooijmaijers incasseerde het geld via het bedrijf van zijn vrouw - maakte hij zich
schuldig aan corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen, aldus de rechtbank. (ANP)
Copyright 2013 Noordelijke Dagblad
Combinatie / Dagblad van het Noorden All Rights Reserved
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Hooijmaijers spreekt na forse straf van gerechtelijke dwaling
De Twentsche Courant Tubantia 04-12-2013

HAARLEM - Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisteren
door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar celstraf.
Hoofdschuddend hoorde de voormalig bestuurder van de provincie
Noord-Holland het vonnis aan, dat
hij onmiddellijk na afloop, op de
drempel van de rechtszaal, kwalificeerde als 'een gerechtelijke dwaling'. In één adem kondigde Hooijmaijers aan dat hij de uitspraak in
hoger beroep zal bestrijden. Hij vergeleek zichzelf met Lucia de Berk
(gerehabiliteerd na een veroordeling tot levenslang) en klokkenluider Ad Bos.

maar de rechtbank vond het bewijs
voor een 'nauwe samenwerking' met
haar man niet geleverd, waardoor vrijspraak volgde. Het Openbaar Ministerie (OM) beraadt zich nog op hoger
beroep in haar zaak. Over het vonnis
in de zaak-Hooijmaijers toonde justitie zich tevreden. Persofficier van justitie Zwinkels: "De lagere straf is het
gevolg van het feit dat de rechtbank
Hooijmaijers van een van de vijf corruptiegevallen heeft vrijgesproken.
Verder heeft de rechtbank duidelijk
gemaakt hoe zij tegen de feiten aankijkt en gehamerd op het belang van
een integere overheid." Hooijmaijers is
het boegbeeld in een reeks corruptieDe rechtbank heeft de 52-jarige schul- zaken. De oud-gedeputeerde staat
dig bevonden aan ambtelijke corrup- aan de passieve, ontvangende kant.
tie, valsheid in geschrifte en witwas- Volgend jaar beslist het OM hoe het
sen. "Een stap achteruit", noemde de veronderstelde actieve omkopers
Hooijmaijers de uitspraak, die hij in gaat aanpakken, de personen en behoger beroep bij het gerechtshof in drijven die van Hooijmaijers gunsten
Amsterdam hoopt te kunnen ombui- hebben willen kopen. Ballast Nedam
gen in 'een stap voorwaarts'. De echt- heeft al met justitie geschikt. Hooijgenote van Hooijmaijers heeft met maijers incasseerde het omkopingshem terechtgestaan. Zij zou als een geld niet rechtstreeks. Zijn vroegere
soort stroman hebben gefungeerd, adviesbureau Move Consultants, dat

hij in 2001 op naam van zijn vrouw
zette toen hij wethouder in Amsterdam werd, was het vehikel waarmee
via tussenpersonen geld werd geïncasseerd. Een van de tussenpersonen was een 67-jarige makelaar uit
Vinkeveen. De ex-makelaar kreeg
voor zijn aandeel drie maanden voorwaardelijke celstraf en een werkstraf
van 180 uur.
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Wie is Ton Hooijmaijers?
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

Ton Hooijmaijers (52) is een VVDpoliticus die actief was als ondernemer en een aantal jaren lid was
van de Amsterdamse gemeenteraad. Van 2001 tot 2002 was Hooijmaijers wethouder economische
zaken in Amsterdam. In 2005 werd
hij gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën van de provincie
Noord-Holland. Hij trad af toen
bleek dat de provincie 78 miljoen

het schip in kon gaan omdat er miljoenen op een IJslandse bank waren gezet.
Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

12

Special Hooijmaijers nr. 47

04/12/2013

Wat vindt de rechtbank?
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers met zijn handelwijze het vertrouwen in het openbaar bestuur en
een integere overheid heeft geschaad.
Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

Corruptie in de hand gewerkt
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

door Bart Mos HAARLEM , woensdag Met de veroordeling van Ton
Hooijmaijers tot drie jaar gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen het grootste integriteitschandaal in de politiek dat ons land
ooit zag is Nederland definitief zijn
onschuld kwijt.
De uitspraak laat zien dat het omkopen van politici niet langer iets is
voor landen als Italië en Griekenland. Gebleken is dat ons systeem
even kwetsbaar is , aldus Marcel
Pheijffer, hoogleraar Forensische
Accountancy in Nyenrode en Leiden.
Het lijkt alsof het de laatste tijd politieke affaires regent. Is het niet Bert
van der Roest, het Utrechtse PvdAraadslid dat ruim 40.000 euro stal
van de dakloze straatkrantverkopers, dan is het wel de van corruptie verdachte VVD-prominent Jos
van Rey of de met taxibonnetjes
sjoemelende PvdA-staatsecretaris
Co Verdaas. Zijn Nederlandse bestuurders de laatste jaren soms
corrupter geworden?
Volgens hoogleraar Pheijffer, die zelf
jarenlang fraude en corruptie bestreed bij de fiscale opsporingsdienst
FIOD, en onlangs deel uitmaakte van
de commissie die onder de titel
'Schoon Schip' de bestuurscultuur in
Hooijmaijers' provincie Noord-Holland
onderzocht, geeft de uitspraak van
gisteren een belangrijk signaal aan
het openbaar bestuur. Namelijk: kruip
niet te dicht op de huid van het bedrijfsleven. Politiek, overheid en be-

drijfsleven hebben een eigen territorium, die weliswaar raakvlakken vertonen, maar die qua verantwoordelijkheden van bestuurders als Hooijmaijers
duidelijk gescheiden dienen te zijn.

val, meent Bart de Koning die jaarlijks
alle integriteitschandalen in de Nederlandse politiek op een rijtje zet, in samenwerking met de Rotterdamse
Erasmus Universiteit en de VU in AmDe veroordeling van Hooijmaijers mag sterdam. Uit zijn onderzoek blijkt dat
niet leiden tot de gedachte dat het een het vooral liberale politici zijn die tegeïsoleerd geval betreft, meent de gen het strafecht aanlopen. Ik constafraudespecialist. Het Nederlandse po- teer dat VVD'ers niet corrupter zijn
litieke systeem kent volgens hem na- dan bestuurders met een andere polimelijk enkele verontrustende weeffou- tieke kleur, maar wel dat ze vaker in
ten. Het is vragen om moeilijkheden de positie zitten waar corruptie mogeals je op gemeentelijk en provinciaal lijk is. Veel VVD'ers hebben banden
niveau de mogelijkheid biedt om poli- met de bouwwereld of andere sectotieke portefeuilles zoals infrastructuur, ren waar veel geld in om gaat, terwijl
waar veel geld wordt uitgegeven, en bestuurders van bijvoorbeeld PvdAfinanciën, waar sprake is van geldbe- huize vaker afkomstig zijn uit het onheer, in dezelfde hand te houden. Zo derwijs of de ambtenarij.
bind je de kat op het spek.
Voortvluchtig Bij de publicatie van zijn
Ton Hooijmaijers achtte zich als gede- onderzoek afgelopen voorjaar komt
puteerde van Noord-Holland jaren- De Koning op 216 affaires in de afgelang onaantastbaar, dreigde ambtena- lopen dertig jaar. De top 5 bestaat uit
ren met ontslag en leverde vrienden- VVD met 47 affaires, CDA met 43, Pvdiensten aan vastgoedbedrijven, zo dA met 40, PVV met 15 en Groenbleek uit onderzoek van de provincie. Links met 11. Qua ernst variëren de
Nu stelt de rechtbank dat deze dienst- affaires van lachwekkend: Albert Kok
verlening niet alleen uit vriendschap van de Christen-Unie die aftrad als
gebeurde, maar hoogstwaarschijnlijk wethouder in Oldenbroek omdat hij op
ook te maken had met betaling van zijn werk naar porno had gekeken, tot
honderdduizenden euro's door diver- zeer ernstig: VVD-wethouder Sjoerd
se bedrijven. 'Fikser' Hooijmaijers Swane in Maarsen die wegens corrupovervleugelde daarbij niet alleen zijn tie en fraude veroordeeld werd tot
collega-gedeputeerden en de Staten- twee jaar cel, en sindsdien voortvluchleden, maar zelfs zijn baas, de toen- tig is.
malige commissaris van de Koningin
Harry Borghouts (GroenLinks), die zelf
ook intieme vrienden in de vastgoedsector had.
Dat de veroordeelde Hooijmaijers een
prominente VVD'er was, is geen toe-

De Koning constateert dat het zuiden
corrupter is dan het hoge noorden.
Limburg (22) kende sinds 1983 ruim
twee keer zoveel schandalen dan de
provincies Groningen (4), Friesland
(1) en Drenthe (5) samen. Ook provincie Zeeland (2) is opmerkelijk schoon,
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maar dat zou te maken kunnen hebben met de gezagsgetrouwe media in
die regio, die domweg minder affaires
aan het licht brengen. Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost noemt de onderzoeker een 'ware Bermudadriehoek' voor
lokale PvdA-bestuurders: maar liefst
negen kwamen er in opspraak.

04/12/2013

versterking van het ambtelijk apparaat, om het nodige tegenwicht te bieden aan stevige (foute) bestuurders.
Ook zou er volgens hem bij de samenstelling van colleges en zelfs kabinetten veel meer aandacht besteed
moeten worden aan het vinden van de
juiste personen: Dat gaat vaak zó
snel, dat daar helemaal geen tijd voor
is.

Al die affaires hebben het vertrouwen
in de Nederlandse politici en bestuurders uitgehold, constateerde commu- Copyright 2013 De Telegraaf All
nicatiebureau Edelman begin dit jaar. Rights Reserved
Tegenwicht Ho ogleraar Pheijffer vindt
het daarom zaak om te werken aan de

Hooijmaijers is woest om straf
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 1)

door Iris Cohen HAARLEM, woensdag Een gerechtelijke dwaling! riep
oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers gisteren nadat de Haarlemse
rechtbank hem veroordeelde tot
drie jaar cel wegens omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte.
De rechtbank acht het bewezen dat
Hooijmaijers gedurende zijn tijd als
gedeputeerde steekpenningen aannam in ruil voor een voorkeursbe-

handeling van zijn geldschieters.
Eerder eiste het OM vier jaar cel. De
rechtbank kwam tot een iets lagere
straf. Hooijmaijers liet luidruchtig
weten in hoger beroep te gaan.
Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

Waar wordt hij in deze zaak van verdacht?
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

Volgens justitie bevoordeelde Hooi- geschrifte en witwassen.
jmaijers tegen betaling bedrijven. Copyright 2013 De Telegraaf All
De ex-gedeputeerde ontving vol- Rights Reserved
gens het Openbaar Ministerie
300.000 euro van zo'n tien bedrijven. Ook zou er voor 1,3 miljoen
euro aan beloften uitstaan, die uiteindelijk niet zijn betaald. Hooijmaijer moest zich verantwoorden
voor fraude, omkoping, valsheid in

Briesend tegen alle bewijzen in
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

door Iris Cohen HAARLEM, woensdag Een persoonlijke hetze, een afrekening, een politiek proces.
Noord-Hollands oud-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers plakte veel etiket-

ten op het proces dat afgelopen
maand tegen hem gevoerd werd,
maar hij wil er eigenlijk maar een
ding mee zeggen: hij is volkomen
onschuldig.

Corruptie is mij vreemd, rechter. Ik
heb niets fouts gedaan , bleef Hooijmaijers tijdens de lange zittingsdagen
in de Haarlemse rechtbank maar herhalen. Anders mocht u mij nu per di-
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rect opsluiten en de sleutel van mijn
cel weggooien.
Zelfs nadat de rechter hem gisteren
tot de forse straf van drie jaar cel veroordeelde, bleef Hooijmaijers volhardend ontkennen dat hij zich schuldig
heeft gemaakt aan ambtelijke corruptie. Een gerechtelijke dwaling! bestempelde hij het proces, toen hij na
afloop van de uitspraak kordaat de
rechtszaal uitliep.
Het vonnis van de Haarlemse rechtbank was gisteren kraakhelder: Hooijmaijers heeft zich in de periode dat hij
gedeputeerde was op ongekende
schaal laten omkopen. Hij vervalste
met grote regelmaat facturen, en waste gelden wit die hij verkreeg uit misdrijven.
'Public affairs' Hooijmaijers heeft altijd
volgehouden dat de betalingen die hij
ontving niets te maken hadden met
zijn rol als gedeputeerde. Hij zou zijn
betalers diensten leveren op het gebied van naar eigen zeggen public affairs . Onzin, stelde de rechtbank gisteren, want Hooijmaijers wist dondersgoed dat zijn geldschieters een tegenprestatie van hem verwachtten.
Hij moest een voorkeurspositie van de
bedrijven bewerkstelligen. Uit de maskering van de betalingen blijkt dat hij
zich daarvan bewust was. Dat de beoogde voorkeursbehandeling niet altijd volgde, maakt de oud-gedeputeer-

de volgens de rechter overigens niet
minder strafbaar. Ze schetste gisteren het beeld van een routineus corrupte bestuurder, die jarenlang handelde uit eigen winstbejag .
Met de opmerkelijke uitspraak kwam
gisteren een einde aan een opmerkelijk proces. Een proces dat Hooijmaijers voornamelijk aangreep om zijn opgekropte woede van de afgelopen jaren het onderzoek dat justitie deed
naar zijn praktijken nam drieënhalf
jaar in beslag flink te etaleren.
Hij liet daarbij geen spaan heel van
het OM, dat veelvuldig een veeg uit de
pan kreeg van de ex-politicus. Als dit
een politieke zaal was, dan zou ik u
alle hoeken van de kamer laten zien!
tierde Hooijmaijers al tijdens de eerste procesdag, waarbij hij met een trillende wijsvinger naar officier van justitie Steen wees. Hooijmaijers raasde,
brulde, schreeuwde en schold vijf dagen lang. De Haarlemse rechtbank
verwerd plots een politieke arena.
Hooijmaijers' eigen politieke arena.

laten een vermoeide zucht te slaken.
Atypisch Hooijmaijers' advocaat Frits
Schneider hield zich tijdens de vele
conflicten opvallend genoeg op de
achtergrond. Hooijmaijers is nu eenmaal een atypische bestuurder met
een persoonlijke stijl , zo merkte hij in
zijn slotpleidooi op.
Niet het ambtelijke ideaaltype. Ik vergelijk het met een vegetariër die je directeur maakt van een slagersbedrijf.
Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

Hooijmaijers' hautaine houding tegen
justitie was een gewaagde, gevaarlijke zelfs. In zijn felle betogen over de
tunnelvisie van het OM begaf hij zich
continu op het randje van wat in de
rechtbank toelaatbaar kan worden geacht. Regelmatig moest de rechter ingrijpen en de oud-politicus tot kalmte
manen, waarbij zelfs zij het niet kon

Hielp Hooijmaijers' agressieve houding hem in de rechtbank?
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

Nee, integendeel. De rechter rekende hem niet alleen zijn winstbejag
zwaar aan. Hij verweet Hooijmaijers ook dat hij tijdens de behandeling van zijn zaak geen blijk gaf het
laakbare van zijn eigen gedrag in te
zien. Hooijmaijers werd veroordeeld tot drie jaar cel. De eis was
vier jaar.

Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved
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Hooijmaijers
AD/Rotterdams Dagblad 04-12-2013 (p. 6)

haarlem | Hoofdschuddend hoorde
VVD'er Ton Hooijmaijers gisteren
aan hoe de rechter hem veroordeelde tot 3 jaar cel wegens ambtelijke
corruptie, valsheid in geschrifte en
witwassen. Een forse straf voor de
oud-gedeputeerde van Noord-Holland, die zelf heilig gelooft in zijn
onschuld. Laura schalkwijk carla
van der wal

mag het, zo redeneerde hij.''

Een `politieke hetze', een `persoonlijke afrekening' en zelfs een `gerechtelijke dwaling', foetert Ton
Hooijmaijers (52), terwijl hij de
rechtszaal uitloopt en de wereld in
schreeuwt hoe oneens hij het met
dit vonnis is. ,,Dit is een stap achteruit,'' zegt hij over de jarenlange
strijd die hij voert sinds justitie met
een serie invallen in 2010 duidelijk
maakte de corrupte VVD'er op de
korrel te hebben.

Met die kant van Hooijmaijers kreeg
ook zijn partijgenoot Cornelis Mooij te
maken, toen de twee als gedeputeerden in 2008 lijnrecht tegenover elkaar
kwamen te staan. ,,Hij begon te
schreeuwen, te schelden en te dreigen. Ik zal kijken of ik je kan vervolgen, riep hij.''

Schuimbekkend
De driftige Hooijmaijers hield niet van
tegenstand. Schuimbekkend stond hij
tegenover de SP'er, toen zij antwoord
eiste op schriftelijke vragen. ,,Waarom moet je mij hebben?'' schreeuwde
hij. Als wat je doet niet in zijn straatje
past, wordt hij onaangenaam.''

Hooijmaijers keek niet naar zijn eigen
aandeel in de problemen die ontstonden. ,,Voor Ton is het moeilijk om te
luisteren, in zich op te nemen wat er
wordt gezegd en dan te kijken wat hij
ermee kan doen.'' Juist daardoor kan
het heel goed dat hij ook nu écht gelooft dat het stempel `corrupt' hem ten
onrechte wordt toebedeeld, gelooft
Mooij, die hem overigens sinds hun
aanvaring nooit meer heeft gezien.

Hooijmaijers nam smeergeld aan via
de BV van zijn vrouw. Hij verleende
gunsten als wethouder van Amsterdam en gedeputeerde van Noord-Holland, om daarna via het bedrijf een rekening voor de verleende diensten te
versturen. ,,Hij factureerde zich suf,''
aldus het Openbaar Ministerie (OM). Volgens universitair hoofddocent beOnzin, vindt hij zelf.
stuurswetenschappen Gjalt de Graaf
SP-statenlid Remine Alberts kan zich past Hooijmaijers met zijn houding
helemaal voorstellen hoe strijdbaar perfect in het profiel van de corrupte
Hooijmaijers daar in de rechtbank bestuurders, dat hij kan schetsen na
heeft gestaan. Ze kent hem nog uit onderzoek naar ambtenaren die voor
zijn tijd als wethouder in Amsterdam, soortgelijke misdrijven werden veroorwaar hij toen al bekend stond als ie- deeld. De Graaf: ,,Ik ben natuurlijk
mand die `los van regels' opereerde. geen psycholoog en ik heb de heer
,,Je zou hem een creatieve geest kun- Hooijmaijers nooit ontmoet, maar ik
nen noemen, die zich door niets of heb deze zaak wel gevolgd. Het feit
niemand liet tegenhouden om zaken dat hij blijft ontkennen, verbaast me
voor elkaar te krijgen. Maar ik denk niets. Hij is waarschijnlijk zelf van zijn
dat zijn morele kompas niet in orde onschuld overtuigd, zal misschien
was. Als er niets over in de wet staat, denken dat hij goed voor de provincie

is geweest. Dat hij daar geen waardering voor krijgt, maar juist een forse
straf, daar zal hij het helemaal niet
mee eens zijn.''
Zo vergaat het ook `lotgenoten', die
De Graaf interviewde voor zijn onderzoek. ,,Ondanks hun veroordeling
schat ik dat velen nog steeds ontkennen corrupt te zijn geweest. Corruptie
is ook een heel beladen begrip en
heeft een enorm negatieve lading.
Wie daar mee wordt geassocieerd,
schiet automatisch in de verdediging
en wordt boos.''
Hoge straf
Desondanks is Hooijmaijers op één
punt een apart geval. De ex-bestuurder heeft een uitzonderlijk hoge straf
gekregen, stelt De Graaf. ,,Dat is bijzonder.'' Mooij zegt daarover: ,,Het
vonnis is fors, maar ik schrik vooral
van het feit dat Hooijmaijers de integriteit zó geschonden heeft.''
Hooijmaijers legt zich niet neer bij zijn
straf. Hij heeft aangekondigd dat hij in
hoger beroep gaat.
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved
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Het woord spijt kent Hooijmaijers niet
Trouw 04-12-2013 (p. 5)

Ex-bestuurder provincie Noord-Holland moet drie jaar de cel in
Zijn veroordeling tot drie jaar cel
voor ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen is
volgens oud-gedeputeerde Ton
Hooijmaijers
een
'gerechtelijke
dwaling'. Met stijgende irritatie
hoorde hij gisteren het vonnis van
de Haarlemse rechtbank aan. Hij is
er van overtuigd dat hij de uitspraak in hoger beroep met succes
zal kunnen aanvechten. Hooijmaijers vergeleek zichzelf met onder
andere de ten onrechte veroordeelde Lucia de Berk.
De ex-bestuurder van de provincie
Noord-Holland heeft nu de twijfelachtige eer een van de zwaarst gestrafte
politici in Nederland te zijn voor passieve omkoping, oftewel het ontvangen van giften of beloften van vele bedrijven in ruil voor een voorkeurspositie van die bedrijven op de Noord-Hollandse markt.
Het vonnis maakt de weg vrij voor een
succesvolle vervolging van tientallen
bedrijven en individuen die zich schuldig hebben gemaakt aan actieve omkoping, het betalen van tienduizenden euro's en het doen van beloften.
Het Openbaar Ministerie maakt begin
volgend jaar bekend wie vervolgd
wordt. Een enkel bedrijf trof al een
schikking.
Aan het begin van zijn politieke loop-

baan had Hooijmaijers met de Belastingdienst een overeenkomst gesloten dat hij zich ten tijde van zijn rol als
bestuurder niet meer zou laten betalen voor adviezen die hij aan bedrijven verschafte. De werkelijkheid was
echter anders, stelde de rechtbank
gisteren. Terwijl hij het beeld wilde ophouden dat hij de belangen niet verstrengelde, ging Hooijmaijers op grote schaal door. Alleen werden de bedragen niet meer rechtstreeks aan
hem overgemaakt maar geboekt op
zijn bedrijf dat toen formeel in handen
van zijn vrouw was.
Zijn echtgenote, moeder van drie kinderen, hoorde gisteren tot haar grote
opluchting dat de rechtbank haar vrijsprak van deelname aan de strafbare
activiteiten van haar man. De makelaar wiens rekening Hooijmaijers
eveneens gebruikte voor het ontvangen van steekpenningen heeft voor
zijn aandeel in de voor Nederlandse
begrippen ongehoord grote corruptieaffaire een voorwaardelijke celstraf
van drie maanden gekregen en 180
dagen taakstraf.

ren enige spijt te hebben van zijn handelen. Op geen enkel moment heeft
hij getoond het idee te hebben dat hij
wellicht grenzen was gepasseerd.
Sterker nog, hij deed er alles aan zijn
handelen te verbergen.
Slechts één verdenking van corruptie
leidde tot een vrijspraak en voor enkele dossiers met valsheid in geschrifte
werd hij ontslagen van alle rechtsvervolging. In de laatste gevallen ging het
om valse facturen die werden gestuurd aan bedrijven die wisten dat ze
vals waren. Dat levert geen strafbaar
feit op omdat geen sprake is van misleiding.
Verdieping 2|3 Niet voor het gewin,
maar voor de spanning
Han Koch
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

Wat de rechters zwaar meewogen, is
dat Hooijmaijers door zijn handelen
het vertrouwen heeft geschaad dat de
burger mag hebben in integere besluitvorming. Hij stelde zijn eigen belang boven dat van de publieke zaak.
Tijdens de vijf dagen durende behandeling van zijn zaak heeft Hooijmaijers geen moment laten doorscheme-

Niet voor het gewin maar om de spanning
Trouw 04-12-2013 (p. 2)

Corruptie, valsheid in geschrifte en
witwassen leverden oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) een
celstraf van drie jaar op. Spanning
en aanzien zijn volgens onderzoek
in corruptiezaken vaak belangrijker
dan financieel gewin. tekst Han
Koch

Was hij niet te stuiten?" De bestuurder uit de kring van oud-gedeputeerde Hooijmaijers (VVD) heeft
weinig behoefte om nog iets toe te
voegen aan wat in zes dagen in de
rechtszaal is besproken.

Hoe vaak heeft u tegen Ton Hooijmaijers gezegd dat hij de grenzen
van het betamelijke overschreed?

"Heel vaak. Maar had het ook nut?
Het heeft er alle schijn van dat hij

"Hoe vaak denkt u?", is zijn tegenvraag.

zelfs de meest duidelijke geluiden
naast zich neerlegde?"
"Ik wil er slechts een ding over zeggen en dat verklaart veel, zo niet alles.
In Nederland blijf je als bestuurder zitten zo lang je eigen partij dat
toestaat."
Met het gisteren uitgesproken vonnis
van de rechtbank Haarlem is een einde gekomen aan een voor het gezin
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Hooijmaijers even tragische als langdurige ervaring met justitie. Vanuit het
perspectief van hun drie kinderen is
niet moeilijk voor te stellen dat het een
traumatische gebeurtenis is als je vader en moeder beiden in het verdachtenbankje moeten plaatsnemen: Vader, als bestuurder van de provincie
Noord-Holland, voor corruptie via valse facturen en moeder voor het faciliteren daarvan via het op haar naam
staande bedrijf Move.

04/12/2013

Hooijmaijers provinciebestuurder worden, een bestuurder die zich in het
buitenland presenteerde als minister
en sinds 2002 Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau is.

men van steekpenningen. Bij de Belastingdienst in Groningen en Emmen
zijn drie medewerkers aangehouden
op verdenking van ambtelijke corruptie en bijna een jaar geleden werden
De VVD heeft zich simpelweg verslikt zes verdachten, van wie vier ambtedoor met Hooijmaijers in zee te gaan. naren van verschillende Limburgse
De drang om een bestuurder voor te gemeenten, veroordeeld voor het bedragen die wars is van bureaucratie talen en ontvangen van steekpenninwas wellicht groter dan de behoefte gen.
een bestuurder te leveren die kwam Normaal verschijnsel
bovendrijven na een gedegen selec- Dat de meest pregnante corruptiezaWeinig vleiend
tieproces. De behoefte om snel een ken - Hooijmaijers en Van Rey - geAls de stelling juist is dat je als be- bestuurder te leveren was ook door de koppeld zijn aan de VVD, is nauwestuurder op je plaats blijft zitten zo- omstandigheden ingegeven. Hooij- lijks onderwerp van wetenschappelijk
lang je eigen partij de stekker er niet maijers stak zijn vinger op toen de onderzoek geweest. Volgens Madelijuittrekt, dan heeft de VVD ook vol- Amsterdamse VVD-wethouder Pauli- ne Gorsira, corruptie-onderzoekster
doende stof tot nadenken. Hoe ie- ne Krikke in 2001 haar functie als wet- aan de Vrije Universiteit van Amstermand als Hooijmaijers ooit gedepu- houder economische zaken opgaf om dam, zouden verschillen in ideologie,
teerde voor de VVD kon worden, vroe- burgemeester van Arnhem te worden. partijcultuur en verwevenheid met het
gen bezoekers van het proces zich af. Twee jaar later kreeg Hooijmaijers bedrijfsleven eventuele verschillen in
Hooijmaijers deed zich tijdens het pro- een plek in de Provinciale Staten van corruptiegevoeligheid tussen partijen
ces niet anders voor dan tijdens zijn Noord-Holland, in plaats van de door kunnen verklaren. "Maar vooral wanfunctioneren als statenlid en later als hem geambieerde zetel in de Tweede neer partijgenoten corruptie een norgedeputeerde. Op momenten dat je in Kamer. Ook bij de provincie profiteer- maal verschijnsel vinden en er zich
de rechtspraak beter kunt zwijgen, de hij van een plotseling vertrek van veel situaties voordoen waarin corrupsprak hij. En wanneeer hij beter kon een collega om gedeputeerde te wor- tie mogelijk is, lijkt corruptie waarblijven zitten, liep Hooijmaijers rond. den.
schijnlijker."
Bovendien sneerde hij naar het Open- Afgelopen mei liet VVD-partijvoorzit- Een tweede verklaring kan zijn dat
baar Ministerie zo vaak als hij zelf wil- ter Benk Korthals weten dat bestuur- partijen met bestuursmacht eerder bede. Met als vaste toevoeging: "Maar ders die door zijn partij geleverd wor- trokken zijn bij omkoopschandalen.
dat mag ik eigenlijk niet zeggen."
den, regels moeten ondertekenen die Want wie omgekocht wordt, moet naDe directeur beleid van de provincie de integriteit moeten garanderen. Het tuurlijk wel iets te bieden hebben. In
vond dat Hooijmaijers een "grote was een reactie op de verdenkingen het verleden werd Limburg vrijwel onmond had, medewerkers waren bang tegen Hooijmaijers maar ook op het vermijdelijk gekoppeld aan een losse
voor hem. Hij was daadkrachtig met onderzoek naar de handel en wandel manier van besturen, op de rand van
bluf." Weinig vleiend was ook het van de Roermondse ex-wethouder corruptie en soms daar overheen. De
commentaar van een collega gedepu- Jos van Rey die mogelijk ook een ver- meest recente zaken waarbij corrupteerde: "Ik had de indruk dat hij maar volging voor corruptie boven het hoofd tie het hoofddelict is, wijzen eerder op
wat deed, dat er geen beleid achter hangt. Extra aandacht voor striktere een spreiding over geheel Nederland.
zat. Daardoor ontbrak het ook aan de- naleving van de integriteitsregels werd Hoeveel corruptiezaken momenteel
mocratische controle op wat hij deed." niet alleen door deze twee genoemde lopen kan het landelijke parket - dat
zaken ingegeven. Ook een oud-StaDeze verklaringen uit het strafdossier tenlid voor de VVD in Drenthe werd de bestrijding van ambtelijke corruptie
sporen met citaten uit het rapport veroordeeld tot 22 maanden cel. En in het pakket heeft -- niet zeggen. Eer'Schoon Schip' over de bestuurscul- de VVD-fractievoorzitter in de ge- dere studies van VU-hoogleraar Leo
tuur in Noord-Holland, dat in oktober meenteraad van Maarssen kreeg een Huberts en co-auteur Hans Nelen
2012 uitkwam. "Hooijmaijers had de gevangenisstraf van twee jaar. De spreken over 130 interne en 50 strafmentaliteit van een fixer die niet ge- laatste onderhield net als Hooijmaij- rechtelijke onderzoeken naar corruphinderd wil worden door regels en pro- ers iets te innige banden met een pro- tie in de overheidssector per jaar. Bij
cedures en lastige ambtenaren." En: jectontwikkelaar en liet zich betalen die cijfers ging het dan wel om serieu"Hij vertoonde het gedrag van een on- door partijen die betrokken waren bij ze corruptie waarbij steekpenningen
aantastbare, zo worden stelselmatig de ontwikkeling van een nieuwbouw- werden betaald en ging het niet om
privérelaties voor zakelijke doelein- project in Maarssen.
verwijten in de sfeer van vriendjespoliden ingeschakeld zonder daar transtiek of belangenverstrengeling. Ten
Recent zijn zeven marktmeesters in opzichte van die cijfers uit 2005 lijkt
parant over te zijn."
Amsterdam veroordeeld voor misOndanks al die kwalificaties, kon bruik van hun positie en het aanne- wel een kentering plaats te vinden. De
strafrechtelijke onderzoeken mond-
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den destijds niet vaak uit in vervolgingen. Als het wel tot een strafzaak
kwam werd meestal een werkstraf opgelegd. In de meeste recente zaken
werden al serieuze gevangenisstraffen opgelegd. Zoals nu bij Hooijmaijers. Maar ook de directeur van het
Rotterdamse Havenbedrijf Willem
Scholten kreeg in 2010 twaalf maanden cel voor corruptie.
In het eerste deel van het promotieonderzoek van Madelijne Gorsira - gebaseerd op interviews met tweehonderd
ambtenaren en evenveel medewerkers uit het bedrijfsleven - valt op dat
anders dan vaak wordt gedacht geld
een minder grote rol speelt. "Financieel gewin lijkt voor het plegen van corruptie niet de belangrijkste factor te
zijn. Uit mijn onderzoek naar publiekprivate corruptie blijkt dat het bij de
omgekochte partij, de ambtenaren,
vooral gaat om de spanning en nauwelijks om financieel gewin of andere
aangename zaken die worden aangeboden. Bij de omkopers onderscheidde ik als baten van de corruptie: geld,
carrière, invloed, aanzien en spanning. Voor mensen die in het bedrijfsleven werken blijkt bovenal aanzien
nu juist een van de factoren is."
Gorsira heeft de vierhonderd deelnemers aan het onderzoek de vraag gesteld of zij zich voor zouden kunnen
stellen dat zij corruptie zouden plegen
en wellicht zelfs weleens hebben gepleegd. "Bij de ambtenaren kon 82
procent van de ondervraagden zich dit
in het geheel niet voorstellen. De overige 18 procent liet tenminste enige
ruimte voor de mogelijkheid zich in te
laten met corruptie. Elf procent gaf
zelfs aan dit eens tot vaak gedaan te
hebben. Bij mensen uit het bedrijfsleven liet 32 procent van de ondervraagden doorschemeren dat ze zich

schuldig zouden kunnen maken aan
corruptie, en 13 procent van hen gaf
aan dit eens tot vaak te hebben gedaan. De vraag stelde ik overigens
niet met het doel om vast te stellen
hoeveel corruptie er plaatsvindt. Het
doel was om verklaringen te vinden.
Uit het onderzoek blijkt dat mensen uit
het bedrijfsleven zich beter kunnen
voorstellen dat ze een ambtenaar omkopen dan ambtenaren zich kunnen
voorstellen dat zij zich laten
omkopen."

gen en werkt momenteel als promovendus in de criminologie op de afdeling strafrecht en criminologie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is
bezig aan een onderzoek van vier jaar
dat wordt betaald door advies- en accountantskantoor PwC Nederland. Het
eerste deel van het onderzoek betrof
persoonskenmerken in relatie tot corruptie. Momenteel onderzoekt ze welke kenmerken van de publieke en private sector corruptie laten ontstaan en
in stand houden.

Wie is het meest gevoelig voor de verleiding om te sjoemelen? Uit Gorsira's
onderzoek blijkt dat het vooral gaat
om mensen die veel mogelijkheden
voor corruptie zien, mensen die denken dat anderen in hun nabije omgeving omkooppraktijken acceptabel vinden en zien dat anderen zich daar ook
mee inlaten. De mate waarin deze
elementen samenhangen met corruptie hangt af van 'egoïstische waarden',
vrij vertaald als de mate waarin mensen vooral het beste met zichzelf voor
hebben. "Mensen met zwakke egoïstische waarden zijn nauwelijks geneigd
tot corruptie, ook al doen er zich tal
van mogelijkheden voor en ontbreekt
elke vorm van afkeuring vanuit de sociale omgeving."

Wie is Madelijne Gorsira?
'Hooijmaijers deed maar wat. Daardoor ontbrak ook de democratische
controle.'
'We moeten goed beseffen dat ook in
Nederland het risico op corruptie bestaat'
'Hij had de mentaliteit van een fixer en
vertoonde het gedrag van een onaantastbare'
tekst Han Koch
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

"We moeten goed beseffen dat ook in
Nederland het risico op corruptie bestaat. Maar het is ook goed nieuws
dat uit mijn onderzoek blijkt dat weinigen daartoe overgaan. En het is zeker goed nieuws als je bedenkt dat
een sterke sociale norm - met een
sterke afkeuring vanuit de omgeving mensen die wel corruptiegevoelig zijn
hiervan kan afhouden."
Madelijne Gorsira (26), geboren in
Leuven (Belgie) is afgestudeerd in de
klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Gronin-

Drie jaar cel voor VVD'er Hooijmaijers
de Volkskrant 04-12-2013 (p. 2)

VVD-prominent Ton Hooijmaijers is
dinsdag veroordeeld tot drie jaar
onvoorwaardelijke celstraf vanwege het aannemen van steekpenningen van diverse bouw- en vastgoedbedrijven. Volgens de recht-

bank in Haarlem is het overtuigend
bewezen dat Hooijmaijers zich
'meerdere malen als ambtenaar
heeft laten omkopen'.
Diverse bedrijven stopten de provin-

ciebestuurder 'vele malen grote geldbedragen' toe om hem 'gunstig te
stemmen' en om 'hem te bewegen zaken in een voor hun gunstige richting
te laten lopen', aldus de rechtbank in
een toelichting. Ook werd Hooijmaij-
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ers veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het 'witwassen van vijftien
grote geldbedragen'. De vrouw van
Hooijmaijers, Jocelyn P., die het hele
proces als medeverdachte naast haar
man in de beklaagdenbank zat, werd
vrijgesproken. Zij was op papier de directrice en enig aandeelhouder van
het bedrijf MOVE, dat door Hooijmaijers werd gebruikt om smeergeld te incasseren. Volgens de rechtbank is
niet bewezen dat zij enige bemoeienis had met de corruptie. De derde
verdachte in het megaproces Oranje,
de Amstelveense makelaar Arnold
van der K., werd veroordeeld tot een
taakstraf van 180 uur omdat hij Hooijmaijers hielp met het versluieren van
smeergeldbetalingen. In de regel
stuurde het makelaarskantoor van
Van der K. bouwbedrijven rekeningen,
waarna Hooijmaijers het smeergeld incasseerde bij de makelaar. Hooijmaijers, die zich het slachtoffer noemt van
een politieke afrekening, toonde zich
na afloop van het unieke vonnis strijdbaar. 'Barbertje moest hangen. Dit is
de eerste helft van een wedstrijd. Na
de pauze gaan we verder met de
tweede helft.' Hij gaat in hoger beroep.

banden tussen politici en ondernemers nodeloos inperkte. 'Vanaf dit moment kan geen enkele politicus ooit
nog met een relatie dineren, of een
belofte doen. Als je een kopje koffie
met iemand drinkt, is dat al gevaarlijk.'
Het vonnis kan grote gevolgen hebben voor diverse prominente vastgoedpartijen in Noord-Holland. Begin
volgend jaar beslist het Openbaar Ministerie over de vervolging van de bedrijven van wie is komen vast te staan
dat zij Hooijmaijers hebben omgekocht. Het gaat onder meer om Luigi
Prins, die in Haarlem en omstreken
zeer veel vastgoed bezit. Datzelfde
geldt voor het bedrijf Amsterdam Waterfront, dat in opdracht van de gemeente een prominente rol heeft als
ontwikkelaar van oude scheepswerven in Amsterdam-Noord. Het bouwbedrijf Ballast Nedam bereikte vorig
jaar met het OM een miljoenenschikking in verband met het omkopen van
de politicus. Uit het vonnis blijkt ook
dat Hooijmaijers is omgekocht voor
zijn bemoeienis met Distriport, een bedrijventerrein in Berkhout - vlak bij
Hoorn.
van de werkgroep Berkhout is Boos zei na afloop
dat zij blij was met de veroordeling,
'Kopje koffie drinken'
maar dat die ook veel vragen oproept
De VVD'er zei verder dat hij blij was over de werkwijze van de provincie.
met de vrijspraak van zijn echtgenote, 'We hebben altijd gedacht dat er zadie hij 'vanzelfsprekend' noemde. Ook ken mis waren rond dit project. Dat is
waarschuwde hij dat het vonnis de nu vast komen te staan. Maar er zijn
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al die jaren, bij de provincie en bij de
gemeente, aanwijzingen van duistere
zaken rond Hooijmaijers weggemoffeld en in lades gestopt. Wij willen uitgezocht hebben hoe dit allemaal heeft
kunnen gebeuren. Dit is veel groter
dan het omkopen van één man.' pagina 11 De bananenrepubliek NoordHolland
VAN ONZE VERSLAGGEVERS MERIJN RENGERS, JOHN SCHOORL
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

De bananenrepubliek Noord-Holland
de Volkskrant 04-12-2013 (p. 11)

Bij gerommel en handjeklap denk je
al gauw aan Zuid-Limburg, maar
het echte brandpunt van 's lands
grootste fraudezaken was in de
voorbije tien jaar de provincie
Noord-Holland.

hoorde de rechter haarfijn uitleggen wat hem als bestuurder was
ontgaan: de corruptie aan de top
van zijn provincie.

Borghouts (GroenLinks) had beter
moeten weten. Want niet alleen deze
corruptie-affaire speelt zich integraal
af in Noord-Holland. Ook die andere
Hij had de dubieuze declaraties van grote fraudezaken van de laatste tien
Hooijmaijers altijd getekend, en zag jaar hadden hun zwaartepunt in deze
Tijdens het voorlezen van de uit- geen probleem in de warme relaties provincie: de bouwfraude (onthuld in
spraak in de strafzaak tegen Ton die de Amsterdamse VVD'er had met 2001) en de vastgoedfraude (publiek
Hooijmaijers, die gisteren werd ver- de bouw- en vastgoedsector. Natuur- geworden in 2007). Niet in Zuid-Limoordeeld tot drie jaar gevangenis- lijk, hij had hem wel gewaarschuwd, burg, dat altijd de naam had een bastraf, was hij in alle stilte in zijn maar ja, Hooijmaijers was nou een- nanenrepubliek te zijn, maar in Noordkrijtstreeppak achterin de rechtzaal maal atypisch. Die deed toch waar hij Holland leek het wel alsof er met elk
gaan zitten, bij binnenkomst knik- zin in had. Zelf was hij trouwens ook kantoor, elk nieuwbouwproject en elkend naar bekenden. Harry Borg- goed bevriend met een Noord-Hol- ke snelweg was gerommeld. Alsof de
houts, voormalig commissaris van landse vastgoedbaas, dus daar hoef- fraude een door betonvlechters gefade Koningin in Noord-Holland, de niet per se kwaad in te schuilen. briceerd fundament is van Noord-Hol-
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land, de provincie waaraan hij leiding
gaf van 2002 tot 2009. Harry Borghouts herinnert zich vast nog hoe hij
op 9 november 2001 als hoogste
ambtenaar van het ministerie van Justitie met de bouwfraude werd geconfronteerd. Hij zat in zijn Heemsteedse
woning en keek hoe in het televisieprogramma Zembla klokkenluider Ad
Bos door de schaduwboekhouding
van zijn werkgever Koop Tjuchem bladerde. Noord-Hollandse bouwbedrijven hadden jarenlang illegaal samengespannen en de Nederlandse overheid voor honderden miljoenen - toen
nog - guldens gedupeerd. Zijn ministerie had deze schaduwboekhouding
aangeboden gekregen, maar hij wilde
het niet hebben. Niet veel later plofte
bij Borghouts het dossier Schipholtunnel op het bureau. Ook daar was gesjoemeld, maar de bouwbedrijven
kochten de fraude af. De schaduwboekhoudingen van Koop Tjuchem en
de Schipholtunnel vormden samen
een explosief goedje voor de Tweede
Kamer. Een parlementaire enquête
was het gevolg. Ook Borghouts moest
zich daar publiekelijk verantwoorden.
Een jaar na het begin van de bouwfraude-affaire werd hij commissaris
van de Koningin (CdK), een unicum
voor een GroenLinks-politicus. En wederom roerden daar de opsporingsambtenaren in zijn bestuurlijke achtertuin. Op hemelsbreed 2 kilometer van
zijn Heemsteedse huis viel op 13 november 2007 een grote groep rechercheurs binnen bij zijn plaatsgenoot,
vastgoedbaron Jan van V. Dit was de
oerknal van een zeer omvangrijke
fraude, deze keer niet rond aannemers en snelwegen, maar gepleegd
door vastgoedentrepreneurs die miljoenen euro's verdienden met het gerommel met kantoorgebouwen - onder meer op de Amsterdamse Zuidas.
Beide fraudeaffaires leidden tot uitgebreide rechtszaken, die overigens nog

niet allemaal zijn afgerond. Waar de
bouwfraude de wereld was van smoezelige achterafzaaltjes waar op de
achterkant van een sigarendoos illegale afspraken werden vastgelegd,
was bij de vastgoedfraude sprake van
door champagne, dure zeiljachten en
Rolexen gekenschetste bijeenkomsten in het Zuid-Franse Cannes. En
toen was daar opeens Ton Hooijmaijers, die zowel connecties in de bouwals in de vastgoedsector had. Die je
aan tafel kon vinden bij aannemers in
West-Friesland, maar die je ook in
Zuid-Frankrijk kon aantreffen bij netwerkende vastgoedbaronnen. In 2010
werd duidelijk dat de rijksrecherche
hem verdacht van witwassen, corruptie en valsheid in geschrifte. Zijn
vrouw Jocelyn en een bevriende makelaar hadden hem hierbij geholpen,
door zijn werkzaamheden te verhullen. Hooijmaijers stond zich er jaren
op voor dat hij als Amsterdams wethouder en nadien als lid van Provinciale Staten en als gedeputeerde de
bouw- en vastgoedsector in de provincie goed kende. Dat hij een matchmaker van jewelste was tussen de markt
en de overheid. Want de overheid
moest zich servicegericht opstellen
naar de markt, naar zijn Noord-Hollandse bouw- en vastgoedvrienden.
Een ondernemer in de politiek, werd
hij daarom genoemd. Hij had nog wel
een bedrijf, MOVE Consultants, maar
hij had in een brief Borghouts laten
weten dat hij had afgezien van alle
buitenambtelijke activiteiten en dat het
bedrijf op naam van zijn vrouw stond.
De president van de Haarlemse rechtbank maakte gisteren gehakt van die
blijkbaar boterzachte afspraak. Hooijmaijers had zich ruiterlijk laten omkopen door bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Die wilden bij hem in het
gevlij komen, en hoopten dat de liberaal hen een handje kon helpen in lopende projecten. En zo werd hij de
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politieke variant van de bouw- en vastgoedfraude, onder het toeziend oog
van Harry Borghouts. En kreeg de
provincie Noord-Holland, waar de afgelopen twintig jaar buitensporig veel
was gebouwd en aangelegd, nog
meer het stempel van smeren en fêteren. De huidige reclameslogan sluit
daar mooi bij aan: de provincie geeft
Noord-Holland de ruimte.
DOOR MERIJN RENGERS EN JOHN SCHOORL
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved
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Cel voor Hooijmaijers wegens omkoping
Het Financieele Dagblad 04-12-2013 (p. 13)

Vasco van der Boon

OM vroeg 240 uur.

Haarlem

Het vonnis tegen Hooijmaijers is naVoormalig VVD-politicus Ton Hooij- delig voor het grootste deel van zijn
maijers is dinsdag veroordeeld tot nog eens 38 medeverdachten. Dat
drie jaar onvoorwaardelijke celstraf. zijn 22 personen en 16 bedrijven uit
De rechtbank in Haarlem acht hem de bouw- en vastgoedwereld die hem
schuldig aan valsheid in geschrifte, zouden hebben betaald.
witwassen en het ontvangen van Alleen Gijs de Jager van vastgoedbesmeergeld. Het Openbaar Ministe- drijf JVG Vastgoed kan het vonnis van
rie (OM) had vier jaar geëist.
Hooijmaijers als ontlastend zien van
De rechtbank spreekt Hooij-maijers' de verdenkingen die het OM eerder
vrouw vrij. Zij is sinds 2001 directeur tegen hem had. Voor zijn betaling van
van Move. Dat is het privé-bedrijf waar- 5950 aan Hooijmaijers plus de gift van
in Hooijmaijers steekpenningen ont- twee retourtickets, is volgens de rechtving. Volgens de rechter had Jocely- bank geen bewijs dat dit omkoping is.
ne P. geen benul waar haar man mee
bezig was. Het OM had tegen haar
240 uur werkstraf geëist.
Een tweede medeverdachte, de directeur-eigenaar van Arnold van de
Kamp Makelaardij, is dinsdag wel veroordeeld. Hij kreeg 180 werkstraf. Het

kamp (Mainland) hebben volgens de
rechtbank Hooijmaijers smeergeld betaald. Het OM beslist binnenkort welke betalers al dan niet worden vervolgd.
Copyright 2013 Het Financieele Dagblad B.V. All Rights Reserved

Het vonnis is een somberder voorteken voor andere betalers aan Hooijmaijers. Onder meer Luigi Prins (Cobraspen), Willem G. ('t Ganzenveld),
Louis Meijer (ex-Burgfonds), Thijs
Evers (Evers Assurantie Groep), Jelle
Kuiper (Kuiper Groep) en Frans Sode-

3 jaar cel voor Hooijmaijers
BNR.nl 03-12-2013

Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is dinsdag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 3
jaar cel wegens omkoping, witwassen en valsheid in in geschrifte.

kening met de enorme media-aandacht voor de zaak. De echtgenote
van Hooijmaijers is vrijgesproken.

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
met zijn handelswijze het vertrouwen
Verslaggever Harmen van der Veen in het openbaar bestuur en een intelegt uit hoe de rechter de uitspraak gere overheid heeft geschaad. Ze reonderbouwde: "De rechter heeft ge- kent Hooijmaijers zijn eigen winstbesteld dat hij drie jaar de cel in moet, jag "zwaar aan" en verwijt hem dat hij
omdat hij gestraft moet worden om- tijdens de behandeling van zijn zaak
dat hij corruptie heeft gepleegd, geen blijk heeft gegeven het laakbare
geld wit heeft gewassen en zich la- van zijn eigen gedrag in te zien.
ten omkopen. Dat heeft hij allemaal OntkenningHooijmaijers ontkende algedaan terwijl de eed had afgelegd tijd dat hij zich aan enig misdrijf schulom dat allemaal niet te doen, want dig heeft gemaakt en noemt de zaak
hij is bestuurder in het openbaar onder meer een "politieke afrekening"
bestuur. Dat bleek een papieren be- en een "persoonlijke hetze". Volgens
lofte en hij deed het voor eigen ge- de rechtbank is daar geen sprake van.
win. Dat vond de rechter zeer ern- Hij reageerde dan ook hoofdschudstig. De eis van het OM was vier dend en zuchtend en voelde zich bejaar en het is drie jaar geworden." ledigd, zegt Van der Veen.
De rechtbank kwam tot een lagere
straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter re-

"Toen het pijnlijke moment van het
vonnis kwam en de pers opstond om
dit met de wereld te delen, kwam zijn
vrouw aan de beurt die hier ook te-

recht staat. Hij zei daarop: 'Het is ongelooflijk, daar luisteren jullie blijkbaar
niet naar'. Dat is voor hem persoonlijk
natuurlijk begrijpelijk. De drie jaar vrijheidsberoving kwam hard aan. Want
hij blijft tot op het laatste moment ontkennen. Hij schudde zijn hoofd en zei:
'het klopt niet, het is niet waar'", aldus
Van der Veen.
Hoger beroepDirect na afloop van de
zitting zei Hooijmaijers dat hij hoger
beroep aantekent tegen zijn veroordeling. Volgens Hooijmaijers is er sprake van een "gerechtelijke dwaling". Na
"een stap achteruit" bij de rechtbank
hoopt hij "een stap vooruit" te kunnen
zetten in hoger beroep.
Veroordeeld worden is wat Hooijmaijers betreft "het ergste wat je kan overkomen, vooral als je niets hebt gedaan."
"Het is onvoorstelbaar dat je veroordeeld kunt worden voor iets dat niet is
gebeurd maar dat had kúnnen gebeuren." Het vonnis is voor Hooijmaijers -
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die eerder in summier commentaar zei
dat hij vertrouwen had in deze rechtbank - het bewijs dat het "blijkbaar"
niet om de feiten gaat, maar dat suggestie een hoofdrol heeft gespeeld in
zijn strafzaak.
Copyright 2013 BNR Nieuwsradio. All
Rights Reserved

Rechter veroordeelt Ton Hooijmaijers tot 3 jaar cel
Quotenet 03-12-2013

Oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers is door de
rechtbank veroordeeld tot 3 jaar
cel. Hij wordt schuldig geacht aan
het aannemen van steekpenningen
van diverse projectontwikkelaars.

Hooijmaijers heeft al gezegd in hoger
beroep te gaan. Hij spreekt van een
'gerechtelijke dwaling'. Hooijmaijers
vrouw, die werd verdacht van medeplichtigheid aan het wegsluizen van
steekpenningen, is vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel
tegen de 52-jarige ex-VVD-er wegens
omkoping, witwassen en valsheid in
geschrifte. Hooijmaijers zelf stelt niks
verkeerds te hebben gedaan. De
rechtbank achte zeven van de acht
aanklachten wettig en overtuigend bewezen. Hooijmaijers is vrijgesproken
voor witwassen, daarvoor zaten in het
dossier te weinig aanwijzingen, aldus
de Haarlemse rechter.

Tweets
over
"@hooijmaijers
from:maartenedel;
OR
from:Harmen_vd_Veen;
OR
from:iris_cohen" !function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],
p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';i
f(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.
twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.
insertBefore(js,fjs);}}(document,"script
","twitter-wjs");

Copyright 2013 Hearst Magazines Netherlands B.V. All Rights Reserved
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Drie jaar cel voor oud-VVD-gedeputeerde Hooijmaijers
www.nu.nl 3 december 2013

Tegen de 52-jarige voormalig bestuurder van de provincie Noord-Holland
was vier jaar cel geëist wegens corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte.
De rechtbank kwam tot een lagere
straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak.
Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat
hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder
meer een ''politieke afrekening" en
een ''persoonlijke hetze". Volgens de
rechtbank is daar geen sprake van.
Geld
De oud-bestuurder nam volgens de
rechtbank als bestuurder geld aan van
bedrijven die zaken wilden doen met
de provincie.
Hij deed ondernemers beloftes en liet
zich daarvoor via een omweg en met
valse facturen betalen. Het geld kwam
terecht op rekening van zijn bedrijf
Move Consultants, dat op naam stond
van zijn vrouw.
De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
met zijn handelswijze het vertrouwen
in het openbaar bestuur en een inte-

gere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbejag ''zwaar aan" en verwijt hem dat hij
tijdens de behandeling van zijn zaak
geen blijk heeft gegeven het laakbare
van zijn eigen gedrag in te zien.
Tevreden
Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met het vonnis, ook al pakte
de opgelegde straf een jaar lager uit
dan geëist. ''Het blijft een forse celstraf, die in lijn is met de strafeis", zei
persofficier van justitie Michiel Zwinkels dinsdag.
''De lagere straf is het gevolg van het
feit dat de rechtbank Hooijmaijers van
een van de vijf corruptiegevallen heeft
vrijgesproken. Verder heeft de rechtbank duidelijk gemaakt hoe zij tegen
de feiten aankijkt en gehamerd op het
belang van een integere overheid."
Hoger beroep
Ton Hooijmaijers tekent hoger beroep aan tegen zijn veroordeling door
de rechtbank in Haarlem. Dat zei de
oud-gedeputeerde direct na afloop
van de zitting waarin de rechtbank
vonnis wees.
Volgens Hooijmaijers is er sprake van
een ''gerechtelijke dwaling". Hij vergeleek zichzelf met Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een veroordeling tot le-

venslang) en klokkenluider Ad Bos.
Na ''een stap achteruit" bij de rechtbank hoopt hij ''een stap vooruit" te
kunnen zetten in hoger beroep. Veroordeeld worden is wat Hooijmaijers
betreft ''het ergste wat je kan overkomen, vooral als je niets hebt gedaan."
''Het is onvoorstelbaar dat je veroordeeld kunt worden voor iets dat niet is
gebeurd maar dat had kúnnen gebeuren." Het vonnis is voor Hooijmaijers die eerder in summier commentaar zei
dat hij vertrouwen had in deze rechtbank - het bewijs dat het ''blijkbaar"
niet om de feiten gaat, maar dat suggestie een hoofdrol heeft gespeeld in
zijn strafzaak.

Drie jaar cel voor oud-VVD-gedeputeerde Hooijmaijers
www.nu.nl 3 december 2013

Tegen de 52-jarige voormalig bestuurder van de provincie Noord-Holland
was vier jaar cel geëist wegens corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte.
De rechtbank kwam tot een lagere
straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak.
Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat
hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder
meer een ''politieke afrekening" en
een ''persoonlijke hetze". Volgens de

rechtbank is daar geen sprake van.
Geld
De oud-bestuurder nam volgens de
rechtbank als bestuurder geld aan van
bedrijven die zaken wilden doen met
de provincie.
Hij deed ondernemers beloftes en liet
zich daarvoor via een omweg en met
valse facturen betalen. Het geld kwam
terecht op rekening van zijn bedrijf
Move Consultants, dat op naam stond
van zijn vrouw.
De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
met zijn handelswijze het vertrouwen
in het openbaar bestuur en een integere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbe-

jag ''zwaar aan" en verwijt hem dat hij
tijdens de behandeling van zijn zaak
geen blijk heeft gegeven het laakbare
van zijn eigen gedrag in te zien.
Tevreden
Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met het vonnis, ook al pakte
de opgelegde straf een jaar lager uit
dan geëist. ''Het blijft een forse celstraf, die in lijn is met de strafeis", zei
persofficier van justitie Michiel Zwinkels dinsdag.
''De lagere straf is het gevolg van het
feit dat de rechtbank Hooijmaijers van
een van de vijf corruptiegevallen heeft
vrijgesproken. Verder heeft de rechtbank duidelijk gemaakt hoe zij tegen
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de feiten aankijkt en gehamerd op het niet om de feiten gaat, maar dat sugbelang van een integere overheid."
gestie een hoofdrol heeft gespeeld in
Hoger beroep
zijn strafzaak.
Ton Hooijmaijers tekent hoger beroep aan tegen zijn veroordeling door
de rechtbank in Haarlem. Dat zei de
oud-gedeputeerde direct na afloop
van de zitting waarin de rechtbank
vonnis wees.
Volgens Hooijmaijers is er sprake van
een ''gerechtelijke dwaling". Hij vergeleek zichzelf met Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een veroordeling tot levenslang) en klokkenluider Ad Bos.
Na ''een stap achteruit" bij de rechtbank hoopt hij ''een stap vooruit" te
kunnen zetten in hoger beroep. Veroordeeld worden is wat Hooijmaijers
betreft ''het ergste wat je kan overkomen, vooral als je niets hebt gedaan."
''Het is onvoorstelbaar dat je veroordeeld kunt worden voor iets dat niet is
gebeurd maar dat had kúnnen gebeuren." Het vonnis is voor Hooijmaijers die eerder in summier commentaar zei
dat hij vertrouwen had in deze rechtbank - het bewijs dat het ''blijkbaar"

Rechtbank ziet Ballast Nedam als omkoper
Cobouw 4 december 2013

HAARLEM - De rechtbank in Haarlem
rekent het Ton Hooijmaijers aan dat
hij zijn laakbare handelen niet inziet.
Dat zei de rechtbank gisteren bij de
uitspraak in de zaak-Hooijmaijers. “Hij
liet het eigenbelang voor het belang
van de provincie gaan." Het vertrouwen van de burger in de overheid is
door Hooijmaijers geschaad.
Niet alles achtte de rechtbank bewezen. Vrijspraak is er voor een omkopingsfeit en zeven valse rekeningen.
Maar de lijst van beschuldigingen blijft
omvangrijk. De rechtbank spreekt van
een “megaproces".
Hooijmaijers heeft zich in de periode
dat hij gedeputeerde was meerdere
malen laten omkopen en vijftien keer
uit misdrijf verkregen gelden witgewassen.
Naar de buitenwereld gaf hij begin
2005 aan geen werkzaamheden meer
te verrichten voor Move BV, het bedrijf dat hij op naam van zijn vrouw
had gezet. “De werkelijkheid was vol-

strekt anders", aldus de rechtbank.
Hooijmaijers bleef zakendoen, met bestaande relaties en ook met nieuwe.
De ondernemers hadden, anders dan
Hooijmaijers beweert, wel degelijk
projecten dan wel belangen in de provincie Noord-Holland.
De betaling van 4165 euro van Ruud
Jacobs van Ballast Nedam is volgens
de rechtbank ook een poging van het
bouwbedrijf om bij Hooijmaijers en de
provincie een voorkeurspositie te krijgen. Ondanks de verklaring van Jacobs dat hij betaalde om de verkiezingskas van Hooijmaijers te vullen.
“Ballast Nedam had belang bij een
goede relatie met de provincie NoordHolland", oordeelt de rechtbank. Het
bedrijf heeft belangen in onder meer
de Bovenkerkerpolder, een lap grond
bij Amstelveen.
Hooijmaijers heeft volgens de rechtbank getracht deze locatie in de structuurvisie van de provincie te krijgen.
Bij hem thuis lag tijdens de inval een

briefje in de kluis met daarop de belofte dat hij 425.000 euro van vastgoedondernemer Harry Muermans zou krijgen als de bestemming van de grond
zou worden veranderd. Muermans
deed de grond ruim tien jaar geleden
over aan De Peyler en Ballast Nedam,
maar hield recht op een aanzienlijke
uitbetaling.
Hooijmaijers heeft zich volgens de
rechtbank bij de Provinciale Staten ingespannen om projecten in de provincie Noord-Holland aantrekkelijker te
maken, waaronder de Bovenkerkerpolder. Hooijmaijers trad daarbij op als
“matchmaker".
Hooijmaijers gaat in hoger beroep.
Twee weken geleden zei hij bij zijn
laatste woord dat het hele proces tegen hem er één was van naming en
shaming, een politieke afrekening uitmondend in een persoonlijke hetze.
Het requisitoir was volgens hem een
aaneenschakeling van hypothesen.
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Hooijmaijers: Drie jaar cel een gerechtelijke dwaling van OM
Cobouw 4 december 2013

HAARLEM - Ton Hooijmaijers werd
gisteren tot een celstraf van drie jaar
veroordeeld. ‘Slecht nieuws’, zegt hij
als hij de rechtszaal verlaat.
Hoofdschuddend hoort hij het vonnis
aan. Zijn vrouw, die wordt vrijgesproken, zit gespannen naast hem. Eerst
lijkt de schade voor hem nog mee te
vallen. Hij wordt vrijgesproken van
corruptie ten aanzien van zijn adviezen voor JVG Vastgoed.
Dan de eerste vertwijfeling. De rechtbank acht wettelijk en overtuigend bewezen dat Hooijmaijers “grote geldbedragen" van vastgoedondernemer
Jelle K. van Kuiper Groep heeft aangenomen. K. was eigenaar van Mainland, een vastgoedbedrijf met gronden bij onder meer Schiphol. De
rechtbank acht bewezen dat Hooijmaijers zich heeft ingespannen voor
Mainland. Hooijmaijers hielp met de

verkoop van het bedrijf aan Slough
Estates. Hooijmaijers heeft geen duidelijke verklaring kunnen geven voor
de betalingen van K. Ambtelijke corruptie dus.
De giften van K. en ook van andere
ondernemers hadden volgens de
rechtbank tot doel de toenmalige gedupeerde “gunstig te stemmen, hun
relatie te bestendigen met het oog een
betere positie te verkrijgen". Ook de
betaling van Ballast Nedam moet gezien worden als een dergelijke gift, aldus de rechtbank.
De armen gaan over elkaar. Dit kan
niet waar zijn, is Hooijmaijers lichaamstaal. Na ruim anderhalf uur
verlaat hij de rechtszaal. De deur staat
nog open. Een batterij camera’s omringt hem. Gerechtelijke dwaling van
het Openbaar Ministerie, roept hij, net
als bij Lucia de Berk en Ad Bos.

De bravoure is weg. Voor hem is de
uitspraak “een stap achteruit", zegt hij
met zachte stem. Het hoger beroep,
dat hij direct na de uitspraak aankondigde, moet weer een stap vooruit
worden. Dan vliegt hij het gebouw uit,
de batterij erachteraan.
Marc Doodeman

De man met de verschillende petten
Cobouw 3 december 2013

HAARLEM - De rechtbank Haarlem
doet vandaag uitspraak in de zaakHooijmaijers. De oud-gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland wordt
verdacht van corruptie, witwassen en
valsheid in geschrifte.
Vier jaar cel, onvoorwaardelijk. Dat is
de straf die het Openbaar Ministerie
tegen oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers eist. Hij zou volgens het
Openbaar Ministerie ruim 490.000 euro aan steekpenningen hebben aangenomen, daarvoor valse facturen
hebben verstuurd en het geld binnen
hebben laten komen via de bankrekening van een bevriende makelaar.
“Hooijmaijers heeft zich op ongekende schaal schuldig gemaakt aan corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen", aldus officier van justitie Ronald Steen. Het geld kreeg hij van 22
personen en zestien bedrijven in de
vastgoedwereld. Deze zijn allen als
verdachte aangemerkt. In de loop van
2014 beslist het Openbaar Ministerie
of ze ook worden vervolgd. Tot nu toe
heeft alleen Ballast Nedam geschikt

met Justitie inzake de vermeende omkoping door voormalig directeur Ruud
Jacobs. Volgens Justitie had Hooijmaijers verschillende petten op.
De vraag is of de “omkopende" bedrijven de petten wilden en konden scheiden.
Beschuldiging:Hooijmaijers ontving
betalingen van vastgoedondernemers
in de periode dat hij gedeputeerde
was (2005-2009).
Verweer Hooijmaijers: Het ging om
nabetalingen uit de periode 20032005, toen Hooijmaijers nog geen gedeputeerde was.

Bschuldiging:Hooijmaijers kreeg geld
van projectontwikkelaars en bouwers
die in Noord-Holland actief waren.
Verweer:De bedrijven waren niet actief op het werkgebied van de provincie. Sommige wel op het gebied van
het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam, tegenwoordig stadsregio Amsterdam geheten). Dat ligt in de provincie Noord-Holland, maar valt niet
onder de bevoegdheid van de provincie.

Beschuldiging:Hooijmaijers liet betalingen binnenkomen via een sluipweg.
Via het bedrijf van een bevriende maBeschuldiging:Hooijmaijers ontving kelaar en het bedrijf van Hooijmaijers’
betalingen van bedrijven die er baat vrouw.
bij hebben dat Hooijmaijers of de proVerweer:Hooijmaijers wilde niet in
vincie Noord-Holland hen goedgezind verband worden gebracht met bouzijn.
wers. Dat zou de schijn van belangenVerweer:Ieder verband tussen de be- verstrengeling wekken. De makelaar
talingen en de activiteiten van Hooij- en Hooijmaijers deden gezamenlijk al
maijers als gedeputeerde ontbreekt. projecten voordat Hooijmaijers de poliHij heeft op geen enkele wijze de be- tiek in ging.
drijven bevoordeeld.
Beschuldiging: Hooijmaijers vervals-
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te facturen.
Verweer:Hooijmaijers adviseerde zijn
zakelijke relaties over persoonlijke zaken, onroerend goed “en nog 82 dingen". Hij vroeg daarna of ze wilden
betalen voor de adviezen, en als ze
dat niet wilden of ze eraan wilden denken dat er binnenkort een verkiezingscampagne van hem startte. Misschien dat de betalingskenmerken niet
altijd de lading helemaal dekten. Maar
“er moest toch wat op staan".

04/12/2013

omdat hij “ook een leven naast de politiek had".
Marc Doodeman

Beschuldiging:Sommige van zakelijke contacten zijn niet gemeld bij de
provincie.
Verweer:Bij sommige afspraken ging
het om het verleden. In welk wetsartikel staat dat dat fout is?
Beschuldiging:Hooijmaijers bleef als
gedeputeerde vastgoedondernemer
Jelle K., van wie hij de meeste betalingen ontving, ook tijdens zijn periode
als gedeputeerde zien. In zeven jaar
tijd ontmoetten de twee elkaar 53
keer.
Verweer:Hooijmaijers had nog geld
van K. tegoed en wilde hem daaraan
herinneren. In de vastgoedwereld zijn
er geen standaard betalingstermijnen.
Het ging trouwens niet om 53 afspraken met vastgoedman Jelle K. Een
deel van de afspraken was met een
naamgenoot. Jelle K., de vastgoedman, wilde koketteren met Hooijmaijers. Dat deed K. ook met andere gedeputeerden. Hooijmaijers praatte met
K. “als mens, niet als gedeputeerde"

3 jaar cel voor Hooijmaijers
www.nos.nl 3 december 2013

De rechtbank in Haarlem heeft de
Noord-Hollandse oud-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers veroordeeld tot 3
jaar cel voor omkoping en valsheid in
geschrifte. Het Openbaar Ministerie
had vier jaargeëist.
Hooijmaijers was tussen 2004 en
2007 voor de VVD Statenlid en gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën.
De rechtbank acht bewezen dat hij
tientallen bedrijven heeft bevoordeeld
in ruil voor geld. Die inkomsten kwamen binnen bij een bedrijf van zijn
vrouw en een bevriende makelaar. Hij

gaf de inkomsten niet op bij de provincie.
Geld aangenomen
Hooijmaijers zei tijdens het proces
dat hij weliswaar geld had aangenomen, maar dat dat voor advieswerk
was namens zijn bedrijf. Van bevoordeling van de ondernemers was geen
sprake, zei hij.
De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
het vertrouwen in een integere overheid heeft geschaad. "Hij heeft zijn eigen belang zwaarder laten wegen", aldus de rechter.
Media-aandacht

Dat de straf lager is uitgevallen dan
de strafeis komt omdat de rechtbank
Hooijmaijers op enkele punten heeft
vrijgesproken, zoals witwassen. Ook
liet de rechtbank meewegen dat er
veel media-aandacht is geweest voor
de zaak. Hooijmaijers kondigde aan
dat hij in beroep gaat.
De vrouw van Hooijmaijers werd door
de rechtbank vrijgesproken.
http://nos.nl/artikel/582054-3-jaar-celvoor-hooijmaijers.html

5

Special Hooijmaijers nr. 47

04/12/2013

3 jaar cel voor Hooijmaijers
www.nos.nl 3 december 2013

De rechtbank in Haarlem heeft de
Noord-Hollandse oud-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers veroordeeld tot 3
jaar cel voor omkoping en valsheid in
geschrifte. Het Openbaar Ministerie
had vier jaargeëist.
Hooijmaijers was tussen 2004 en
2007 voor de VVD Statenlid en gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën.
De rechtbank acht bewezen dat hij
tientallen bedrijven heeft bevoordeeld
in ruil voor geld. Die inkomsten kwamen binnen bij een bedrijf van zijn
vrouw en een bevriende makelaar. Hij
gaf de inkomsten niet op bij de provincie.
Geld aangenomen
Hooijmaijers zei tijdens het proces

dat hij weliswaar geld had aangenomen, maar dat dat voor advieswerk
was namens zijn bedrijf. Van bevoordeling van de ondernemers was geen
sprake, zei hij.
De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
het vertrouwen in een integere overheid heeft geschaad. "Hij heeft zijn eigen belang zwaarder laten wegen", aldus de rechter.
Media-aandacht
Dat de straf lager is uitgevallen dan
de strafeis komt omdat de rechtbank
Hooijmaijers op enkele punten heeft
vrijgesproken, zoals witwassen. Ook
liet de rechtbank meewegen dat er
veel media-aandacht is geweest voor
de zaak. Hooijmaijers kondigde aan
dat hij in beroep gaat.

De vrouw van Hooijmaijers werd door
de rechtbank vrijgesproken.
http://nos.nl/artikel/582054-3-jaar-celvoor-hooijmaijers.html

Drie jaar cel voor Ton Hooijmaijers
Binnenlands Bestuur 3 december 2013

Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is dinsdag door de rechtbank
in Haarlem veroordeeld tot 3 jaar cel
wegens omkoping, witwassen en valsheid in in geschrifte.

kening met de enorme media-aan- ten in hoger beroep.
dacht voor de zaak. 'Politieke afrekening'
Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat
hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder
meer een ,,politieke afrekening" en
Media-aandacht
een ,,persoonlijke hetze". Volgens de
rechtbank is daar geen sprake van. Hij
tekent hoger beroep aan tegen zijn
veroordeling. Dat zei de oud-gedepuHet Openbaar Ministerie had 4 jaar teerde direct na afloop van de zitting
cel tegen de Hooijmaijers (52) geëist. waarin de rechtbank vonnis wees.
De rechtbank kwam tot een lagere Volgens Hooijmaijers is er sprake van
straf, omdat op een enkel punt vrij- een ,,gerechtelijke dwaling". Na ,,een
spraak of ontslag van rechtsvervol- stap achteruit" bij de rechtbank hoopt
ging volgde. Ook hield de rechter re- hij ,,een stap vooruit" te kunnen zet-

Oud-gedeputeerde noemt zijn veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf
'een gerechtelijke dwaling'. - Hooijmaijers 3 jaar cel in
BN/DeStem 04-12-2013

HAARLEM - Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisteren
door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar celstraf.
Hoofdschuddend hoorde de voormalig bestuurder van Noord-Holland het

vonnis aan, dat hij onmiddellijk na afloop, op de drempel van de rechtszaal, kwalificeerde als 'gerechtelijke
dwaling'. Hij vergeleek zichzelf met
Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een
veroordeling tot levenslang) en klok-

kenluider Ad Bos. De rechtbank heeft
de 52-jarige bestuurder schuldig bevonden aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. "Een
stap achteruit", noemde Hooijmaijers
de uitspraak, die hij in hoger beroep
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hoopt te kunnen ombuigen in 'een
stap voorwaarts'. De echtgenote van
Hooijmaijers ging vrijuit. Zij zou als
een soort stroman hebben gefungeerd, maar de rechtbank vond dat
niet bewezen. Over het vonnis in de
zaak-Hooijmaijers toonde justitie zich
tevreden, vooral omdat de rechter hamert op het belang van een integere
overheid. Dat de opgelegde straf een
jaar lager uitpakt dan geëist, is voor
justitie niet onoverkomelijk. Hooijmaijers is het boegbeeld in een reeks corruptiezaken. Hij stond aan de passieve, ontvangende kant. Volgend jaar
beslist het Openbaar Ministerie hoe
het de veronderstelde actieve omkopers aanpakt, de personen en bedrijven die van Hooijmaijers gunsten heb-

04/12/2013

ben willen kopen. Hooijmaijers incasseerde het omkopingsgeld niet rechtstreeks. Zijn vroegere adviesbureau
Move Consultants, dat hij in 2001 op
naam van zijn vrouw zette, was het
vehikel waarmee via tussenpersonen
geld werd geïncasseerd.
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Drie jaar celstraf Hooijmaaijers
Provinciale Zeeuwse Courant 04-12-2013

HAARLEM - Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisteren
door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar celstraf. De
rechtbank heeft de 52-jarige schuldig bevonden aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen.

Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Forse celstraf voor VVD'er Hooijmaijers
Spits 04-12-2013 (p.5)

HAARLEM Oud-VVD-gedeputeerde
Ton Hooijmajers is gisteren door de
rechtbank in Haarlem veroordeeld
tot een celstraf van drie jaar. Hoofdschuddend hoorde de voormalig
bestuurder van de provincie NoordHolland het vonnis aan, dat hij onmiddellijk na afloop, op de drempel
van de rechtszaal, kwalificeerde als
'een gerechtelijke dwaling'. In één
adem kondigde Hooijmaijers aan
dat hij de uitspraak in hoger beroep zal bestrijden.
De rechtbank heeft de 52-jarige
Hooijmaijers schuldig bevonden
aan ambtelijke corruptie, valsheid
in geschrifte en witwassen. Een
stap achteruit , noemde Hooijmaij-

ers de uitspraak die hij in hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam hoopt te kunnen ombuigen in
'een stap voorwaarts'.
De echtgenote van Hooijmaijers heeft
samen met hem terechtgestaan. Zij
zou als een soort stroman hebben gefungeerd, maar de rechtbank vond het
bewijs voor een 'nauwe samenwerking' met haar man niet geleverd,
waardoor vrijspraak volgde.
Het Openbaar Ministerie (OM) beraadt zich nog op hoger beroep. Over
het vonnis in de zaak-Hooijmaijers
toonde justitie zich tevreden, vooral
omdat de rechter hamert op het belang van een integere overheid, aldus
persofficier van justitie Michiel Zwin-

kels. Dat de opgelegde straf een jaar
lager uitpakt, is voor het OM niet onoverkomelijk.
De strafzaak tegen Hooijmaijers is het
boegbeeld van een reeks corruptiezaken. De oud-gedeputeerde staat aan
de passieve, ontvangende kant. In de
loop van het volgend jaar beslist het
OM hoe het de veronderstelde actieve omkopers gaat aanpakken, de personen en bedrijven die van Hooijmaijers gunsten hebben willen kopen. Ballast Nedam heeft al met justitie geschikt.
Hooijmaijers incasseerde het omkopingsgeld niet rechtstreeks. Zijn vroegere adviesbureau Move Consultants
dat hij in 2001 op naam van zijn vrouw
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zette toen hij wethouder in Amsterdam werd, was het vehikel waarmee
via tussenpersonen geld werd geïncasseerd.

04/12/2013

in Amsterdam hoopt te kunnen ombuigen in 'een stap voorwaarts'.

via tussenpersonen geld werd geïncasseerd.

De echtgenote van Hooijmaijers heeft
samen met hem terechtgestaan. Zij
Eén van de tussenpersonen was de zou als een soort stroman hebben ge67-jarige makelaar Arnold van de K. fungeerd, maar de rechtbank vond het
uit Vinkeveen. Hij kreeg van Hooij- bewijs voor een 'nauwe samenwermaijers instructies welke facturen met king' met haar man niet geleverd,
welke omschrijving naar welk bedrijf waardoor vrijspraak volgde.
konden worden gestuurd in verband
Het Openbaar Ministerie (OM) bemet zijn advieswerk. Vervolgens cashraadt zich nog op hoger beroep. Over
te Hooijmaijers door rekeningen aan
het vonnis in de zaak-Hooijmaijers
Van de K. te sturen. De ex-makelaar
toonde justitie zich tevreden, vooral
kreeg voor zijn aandeel drie maanden
omdat de rechter hamert op het bevoorwaardelijke celstraf en een werklang van een integere overheid, aldus
straf van 180 uur. (ANP)
persofficier van justitie Michiel ZwinHooijmaijers hoort het vonnis aan. fo- kels. Dat de opgelegde straf een jaar
to: ANP
lager uitpakt, is voor het OM niet onoHAARLEM Oud-VVD-gedeputeerde verkomelijk.

Eén van de tussenpersonen was de
67-jarige makelaar Arnold van de K.
uit Vinkeveen. Hij kreeg van Hooijmaijers instructies welke facturen met
welke omschrijving naar welk bedrijf
konden worden gestuurd in verband
met zijn advieswerk. Vervolgens cashte Hooijmaijers door rekeningen aan
Van de K. te sturen. De ex-makelaar
kreeg voor zijn aandeel drie maanden
voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 180 uur. (ANP)

Ton Hooijmaijers is gisteren door de
rechtbank in Haarlem veroordeeld tot
een celstraf van drie jaar. Hoofdschuddend hoorde de voormalig bestuurder van de provincie Noord-Holland het vonnis aan, dat hij onmiddellijk na afloop, op de drempel van de
rechtszaal, kwalificeerde als 'een gerechtelijke dwaling'. In één adem kondigde Hooijmaijers aan dat hij de uitspraak in hoger beroep zal bestrijden.

De strafzaak tegen Hooijmaijers is het
boegbeeld van een reeks corruptiezaken. De oud-gedeputeerde staat aan
de passieve, ontvangende kant. In de
loop van het volgend jaar beslist het
OM hoe het de veronderstelde actieve omkopers gaat aanpakken, de personen en bedrijven die van Hooijmaijers gunsten hebben willen kopen. Ballast Nedam heeft al met justitie geschikt.

De rechtbank heeft de 52-jarige Hooijmaijers schuldig bevonden aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte
en witwassen. Een stap achteruit ,
noemde Hooijmaijers de uitspraak die
hij in hoger beroep bij het gerechtshof

Hooijmaijers incasseerde het omkopingsgeld niet rechtstreeks. Zijn vroegere adviesbureau Move Consultants
dat hij in 2001 op naam van zijn vrouw
zette toen hij wethouder in Amsterdam werd, was het vehikel waarmee

Hooijmaijers hoort het vonnis aan. foto: ANP
Copyright 2013 BasisMedia BV / Spits
All Rights Reserved

Drie jaar cel voor oud-gedeputeerde Hooijmaijers
Metro (NL) 04-12-2013 (p.6)

Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisterendoor de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot
drie jaar cel wegens omkoping, witwassen en valsheid in in geschrifte.
Zijn echtgenote is vrijgesproken.

Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat
hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder
meer een politieke afrekening en een
persoonlijke hetze . Volgens de rechtbank is daar geen sprake van.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar
cel tegen de Hooijmaijers (52) geëist.
De rechtbank kwam tot een lagere
straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak.

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
met zijn handelswijze het vertrouwen
in het openbaar bestuur en een integere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbejag zwaar aan en verwijt hem dat hij
tijdens de behandeling van zijn zaak
geen blijk heeft gegeven het laakbare
van zijn eigen gedrag in te zien.

In het vonnis veegde de rechtbank het
verweer van Hooijmaijers' advocaat
Frits Schneider volledig van tafel. De
raadsman had betoogd dat het Openbaar Ministerie wegens ernstige vormfouten niet-ontvankelijk moest worden
verklaard. Voor zijn betoog dat Hooijmaijers het slachtoffer zou zijn geworden van een politieke afrekening vond
de rechtbank nog geen begin van bewijs. De 43-jarige echtgenote van
Hooijmaijers werd vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet is gebleken dat zij nauw met hem samenwerkte. anp
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Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. / ANP
Copyright 2013 Metro All Rights Reserved

Drie jaar cel terecht voor Hooijmaijers
Noordhollands Dagblad 04-12-2013

Hij steeg hoog, maar valt nu diep.
Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland gaat voor
drie jaar de gevangenis in wegens
corruptie, witwassen en valsheid in
geschrifte. Daarmee krijgt hij evenveel straf als iemand die vuurwerk
op een voetbalveld gooit, politieagenten mishandelt of bankpasjes
skimt. Drie jaar cel is een terechte
straf voor deze fraudeur.

Wat vindt u? Stem en reageer op
onze site
HDC Media
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved

Hooijmaijers
Noordhollands Dagblad 04-12-2013

ciekas in de IJslandse spaarluchtbel. gerben van 't
De provincie is géén bedrijf. En de- En netwerkte hij er in tal van prestige- Copyright 2013 HDC Media B.V. /
mocratie geen bedrijfsleven. Bij be- projecten met bevriende relaties en Noordhollands Dagblad All Rights Redrijven heb je als consument iets te bedrijven op los.
served
kiezen. Bevalt het je niet, ga je sim- Ach, zo was Ton nu eenmaal, verdepelweg naar de concurrent. Bij de digde Harry Borghouts als Commissaprovincie heb je als burger geen ris van de Koningin hem destijds. Het
keuze. Of je zou moeten verhuizen. was beter dat hij en niet Hooijmaijers
Wie een volksorgaan desondanks als het woord deed. 'Je moet iedereen
behendige zakenman denkt te kun- naar zijn kracht inzetten.'
nen 'runnen' zit op de verkeerde plek. Wat die kracht werkelijk inhield, legde
En met VVD'er Ton Hooij-maijers plof- de rechter gisteren haarscherp uit.
te destijds een ondernemer op het Om Hooij-maijers vervolgens voor drie
provinciale pluche. Een handige ritse- jaar de cel in te sturen. Gejuich bij de
laar, iemand die rond regels en proto- man in de straat. Die wenst geen sjoecollen zwierde. De 'ondernemende' melende ondernemer die op het randgedeputeerde schuwde daarbij risico's je van de fraudegrens balanceert,
niet. Onder zijn verantwoordelijkheid maar bestuur van onbesproken geverdampten er miljoenen uit de provin- drag.
door Gerben van 't Hek
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OM gaat na vonnis achter bedrijven aan
Noordhollands Dagblad 04-12-2013

door Frans van den Berg Hooijmaijers krijgt drie jaar cel voor omkoping
Haarlem Na de veroordeling van
oud-VVD gedeputeerde Ton Hooijmaijers, gaat het openbaar ministerie (OM) komend jaar de bedrijven
aanpakken die de provinciebestuurder actief omkochten.
,,Onze eerste lijn was het aanpakken
van Hooijmaijers zelf. We zijn tevreden met zijn veroordeling tot drie jaar
cel, al hadden we zelf vier jaar gevraagd. Maar niet alles is bewezen. In
de zaken die wel zijn bewezen gaan
we ons nu richten op de bedrijven die
hebben betaald. Dat kunnen nieuwe
rechtszaken worden of we doen schikkingsvoorstellen'', laat het OM weten.

De bewezen omkopingen betreffen
zaken waarbij het gaat om de ondernemingen Kuiper en Mainland, Ganzenveld uit Bergen, Meijer Consultancy, bouwbedrijf Ballast Nedam, Amsterdam Waterfront en Hotel Investments/Cobraspen. Ook hebben Evers
Consultancy en Detax betaald om
Fortis als huisbankier van de provincie aan te stellen.

frans van den berg
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved

Overigens is Hooijmaijers in hoger beroep gegaan, dus is het mogelijk dat
met de vervolging van de bedrijven
nog even wordt gewacht.
De provincie Noord-Holland wilde niet
reageren op het vonnis. ,,De rechter
heeft gesproken, daar hebben wij
niets aan toe te voegen.''
Algemeen 2/3: Afrekening

Geen politieke afrekening
Noordhollands Dagblad 04-12-2013

door Frans van den Berg Hooijmaijers voelt zich na vonnis als Lucia
de B.
Haarlem ,,Het is een rechterlijke
dwaling. Zo ging dat indertijd ook
bij Lucia de B. Maar uiteindelijk
komt er gerechtigheid.''

maakte met JVG Vastgoed, waren
geen vorm van corruptie. Ook niet alle witwas beschuldigingen en valse rekeningen konden worden hardgemaakt. Maar een groot aantal rekeningen was wel vals en dat wisten alle
betrokkenen ook.

Daarnaast staat volgens de rechters
vast dat Hooijmaijers advies bleef geven aan bouwbedrijven, terwijl hij dat
niet meer mocht doen toen hij wethouder, Statenlid en uiteindelijk gedeputeerde werd. Om dat advieswerk te
maskeren werden rekeningen verAl tijdens de rechtszaak had de voor- stuurd via zijn bedrijf Move Consulmalige wethouder van Amsterdam, tants of makelaar Arnold van der
Statenlid en gedeputeerde van Noord- Kamp. Soms gingen geldbedragen
Holland zijn complottheorie gelan- naar de verkiezingskas van de provinceerd. Het onderzoek was pas begon- ciale VVD.
nen nadat hij tegen de zin van minister Bos in toch geld ging terughalen bij Wel had Hooijmaijers bij zijn aantrede IJslandse Landsbanki. Een politie- den als wethouder het bedrijf op naam
ke afrekening dus. Maar de rechtbank van zijn vrouw gezet en bezwoer hij
verwees dat naar het land der fabelen. als gedeputeerde nog dat hij was geHet onderzoek onder de naam Oranje stopt met adviseren. De praktijk was
volgens de rechtbank anders.
is goed verlopen.
Dat wil niet zeggen dat alles is bewe- Invloed In sommige gevallen wendde
zen. De buitenlandse trips die hij Hooijmaijers zijn invloed als gedeputeerde rechtstreeks aan. Dat was rond
Na het vernietigende vonnis van de
Haarlemse rechtbank duurt het lang
voor Ton Hooijmaijers uit de zaal
komt. ,,Drie jaar cel. Het is het ergste
wat je kan overkomen. Maar ik ga in
hoger beroep.''

de bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp en de
verkoop van de Lutkemeren bij Osdorp, waar het bedrijf Mainland van
profiteerde. Het bedrijf Ganzenveld uit
Bergen aan Zee werd een handje geholpen bij de Bovenkerkerpolder bij
Amstelveen. Ondanks negatieve adviezen maakt hij in de structuurvisie
woningbouw mogelijk.
Aan Cobraspen gaf hij het advies om
een flat in Amsterdam om te bouwen
voor expats en drong hij aan op soepeler veiligheidsnormen voor het project Sugar City in Halfweg. ,,Hoewel
de provincie daar niet over ging, waren de relatief hoge betalingen wel bedoeld om de gedeputeerde gunstig te
stemmen en een betere positie voor
Cobraspen te krijgen bij toekomstige
projecten in de provincie'', stelde de
rechter. Dat gold ook voor andere bedrijven die betaalden en zo een voorkeurspositie kregen.
Als gedeputeerde ruimtelijke ordening
had hij immers veel invloed. Hij had
tevens financiën in zijn pakket. Zo promoveerde hij Fortis Bank volgens de
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rechtbank tot huisbankier van de provincie Noord-Holland. Vanwege alle
media-aandacht, de grote impact op
zijn gezin, zijn financiële problemen
en het feit dat niet alles is bewezen,
werd geen vier maar drie jaar celstraf
opgelegd. Zijn vrouw werd vrijgesproken en de makelaar kreeg een taakstraf van 180 uur. Hooijmaijers hoorde het vonnis hoofdschuddend aan
naast zijn vrouw. Hij maakte aantekeningen, dronk water en gaf pas buiten
de rechtszaal commentaar. ,,Onge-

04/12/2013

looflijk dat je kan worden veroordeeld
voor iets dat niet is gebeurd", stelde
hij met ingetogen woede.
frans van den berg
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved

Drie jaar celstraf bestuurder provincie
De Gelderlander 04-12-2013

HAARLEM - Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisteren
door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar celstraf.
Hoofdschuddend hoorde de voormalig bestuurder van Noord-Holland het
vonnis aan, dat hij onmiddellijk na afloop, op de drempel van de rechtszaal, kwalificeerde als 'gerechtelijke
dwaling'. Hij vergeleek zichzelf met
Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een
veroordeling tot levenslang) en klokkenluider Ad Bos. De rechtbank heeft
de 52-jarige schuldig bevonden aan
ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. "Een stap achteruit", noemde Hooijmaijers de uitspraak, die hij in hoger beroep hoopt
te kunnen ombuigen in 'een stap voorwaarts'. De echtgenote van Hooijmaij-

ers ging vrijuit. Zij zou als een soort
stroman hebben gefungeerd, maar de
rechtbank vond dat niet bewezen.
Over het vonnis in de zaak-Hooijmaijers toonde justitie zich tevreden, vooral omdat de rechter hamert op het belang van een integere overheid. Dat
de opgelegde straf een jaar lager uitpakt dan geëist, is voor justitie niet onoverkomelijk. Hooijmaijers is het
boegbeeld in een reeks corruptiezaken. Hij stond aan de passieve, ontvangende kant. Volgend jaar beslist
het Openbaar Ministerie hoe het de
veronderstelde actieve omkopers aanpakt, de personen en bedrijven die
van Hooijmaijers gunsten hebben willen kopen. Hij incasseerde het omkopingsgeld niet rechtstreeks. Dat ging
via zijn vroegere adviesbureau Move

Consultants, dat hij in 2001 op naam
van zijn vrouw zette.
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Hooijmaijers ging gewoon door
Dagblad van het Noorden 04-12-2013 (p. 4)

Haarlem Oud-VVD-gedeputeerde in
Noord-Holland Ton Hooijmaijers is
gisteren door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 3 jaar cel wegens omkoping, witwassen en valsheid in in geschrifte.
Hooijmaijer, die in hoger beroep
gaat,beloofdein2001toenhijeen
publiek ambt aanvaardde te stoppen met
advieswerk aan bedrijven via zijn bedrijf Move Consultants. Maar overheidsdienaar of niet: volgens de rechtbank ging hij als wethouder, Provinciaal Statenlid en gedeputeerde jaren-

lang op de oude voet verder. Hooijmaijers bleef relaties voorzien van informatie en meldde beloningen of inkomsten niet bij zijn werkgever. In tegenstelling tot wat hij betoogde bleef
hij in zijn periode als gedeputeerde
adviseren aan bedrijven die opereerden in Noord-Holland of daar belangen hadden, aldus de rechtbank. Het
enige verschil met de periode voordat
hij publiek ambtsdrager was, was dat
zijn adviesbureau niet meer op zijn
naam stond, maar op dat van zijn
vrouw. Door allerlei vage betalings-

constructies toe te passen - Hooijmaijers incasseerde het geld via het bedrijf van zijn vrouw - maakte hij zich
schuldig aan corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen, aldus de rechtbank. (ANP)
Copyright 2013 Noordelijke Dagblad
Combinatie / Dagblad van het Noorden All Rights Reserved
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Hooijmaijers spreekt na forse straf van gerechtelijke dwaling
De Twentsche Courant Tubantia 04-12-2013

maar de rechtbank vond het bewijs
voor een 'nauwe samenwerking' met
haar man niet geleverd, waardoor vrijspraak volgde. Het Openbaar Ministerie (OM) beraadt zich nog op hoger
beroep in haar zaak. Over het vonnis
in de zaak-Hooijmaijers toonde justitie zich tevreden. Persofficier van justitie Zwinkels: "De lagere straf is het
gevolg van het feit dat de rechtbank
Hooijmaijers van een van de vijf corruptiegevallen heeft vrijgesproken.
Verder heeft de rechtbank duidelijk
gemaakt hoe zij tegen de feiten aankijkt en gehamerd op het belang van
een integere overheid." Hooijmaijers is
het boegbeeld in een reeks corruptieDe rechtbank heeft de 52-jarige schul- zaken. De oud-gedeputeerde staat
dig bevonden aan ambtelijke corrup- aan de passieve, ontvangende kant.
tie, valsheid in geschrifte en witwas- Volgend jaar beslist het OM hoe het
sen. "Een stap achteruit", noemde de veronderstelde actieve omkopers
Hooijmaijers de uitspraak, die hij in gaat aanpakken, de personen en behoger beroep bij het gerechtshof in drijven die van Hooijmaijers gunsten
Amsterdam hoopt te kunnen ombui- hebben willen kopen. Ballast Nedam
gen in 'een stap voorwaarts'. De echt- heeft al met justitie geschikt. Hooijgenote van Hooijmaijers heeft met maijers incasseerde het omkopingshem terechtgestaan. Zij zou als een geld niet rechtstreeks. Zijn vroegere
soort stroman hebben gefungeerd, adviesbureau Move Consultants, dat
HAARLEM - Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is gisteren
door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar celstraf.
Hoofdschuddend hoorde de voormalig bestuurder van de provincie
Noord-Holland het vonnis aan, dat
hij onmiddellijk na afloop, op de
drempel van de rechtszaal, kwalificeerde als 'een gerechtelijke dwaling'. In één adem kondigde Hooijmaijers aan dat hij de uitspraak in
hoger beroep zal bestrijden. Hij vergeleek zichzelf met Lucia de Berk
(gerehabiliteerd na een veroordeling tot levenslang) en klokkenluider Ad Bos.

hij in 2001 op naam van zijn vrouw
zette toen hij wethouder in Amsterdam werd, was het vehikel waarmee
via tussenpersonen geld werd geïncasseerd. Een van de tussenpersonen was een 67-jarige makelaar uit
Vinkeveen. De ex-makelaar kreeg
voor zijn aandeel drie maanden voorwaardelijke celstraf en een werkstraf
van 180 uur.
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Wie is Ton Hooijmaijers?
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

Ton Hooijmaijers (52) is een VVDpoliticus die actief was als ondernemer en een aantal jaren lid was
van de Amsterdamse gemeenteraad. Van 2001 tot 2002 was Hooijmaijers wethouder economische
zaken in Amsterdam. In 2005 werd
hij gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën van de provincie
Noord-Holland. Hij trad af toen
bleek dat de provincie 78 miljoen

het schip in kon gaan omdat er miljoenen op een IJslandse bank waren gezet.
Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved
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Wat vindt de rechtbank?
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers met zijn handelwijze het vertrouwen in het openbaar bestuur en
een integere overheid heeft geschaad.
Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

Corruptie in de hand gewerkt
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

door Bart Mos HAARLEM , woensdag Met de veroordeling van Ton
Hooijmaijers tot drie jaar gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen het grootste integriteitschandaal in de politiek dat ons land
ooit zag is Nederland definitief zijn
onschuld kwijt.
De uitspraak laat zien dat het omkopen van politici niet langer iets is
voor landen als Italië en Griekenland. Gebleken is dat ons systeem
even kwetsbaar is , aldus Marcel
Pheijffer, hoogleraar Forensische
Accountancy in Nyenrode en Leiden.
Het lijkt alsof het de laatste tijd politieke affaires regent. Is het niet Bert
van der Roest, het Utrechtse PvdAraadslid dat ruim 40.000 euro stal
van de dakloze straatkrantverkopers, dan is het wel de van corruptie verdachte VVD-prominent Jos
van Rey of de met taxibonnetjes
sjoemelende PvdA-staatsecretaris
Co Verdaas. Zijn Nederlandse bestuurders de laatste jaren soms
corrupter geworden?
Volgens hoogleraar Pheijffer, die zelf
jarenlang fraude en corruptie bestreed bij de fiscale opsporingsdienst
FIOD, en onlangs deel uitmaakte van
de commissie die onder de titel
'Schoon Schip' de bestuurscultuur in
Hooijmaijers' provincie Noord-Holland
onderzocht, geeft de uitspraak van
gisteren een belangrijk signaal aan
het openbaar bestuur. Namelijk: kruip
niet te dicht op de huid van het bedrijfsleven. Politiek, overheid en be-

drijfsleven hebben een eigen territorium, die weliswaar raakvlakken vertonen, maar die qua verantwoordelijkheden van bestuurders als Hooijmaijers
duidelijk gescheiden dienen te zijn.

val, meent Bart de Koning die jaarlijks
alle integriteitschandalen in de Nederlandse politiek op een rijtje zet, in samenwerking met de Rotterdamse
Erasmus Universiteit en de VU in AmDe veroordeling van Hooijmaijers mag sterdam. Uit zijn onderzoek blijkt dat
niet leiden tot de gedachte dat het een het vooral liberale politici zijn die tegeïsoleerd geval betreft, meent de gen het strafecht aanlopen. Ik constafraudespecialist. Het Nederlandse po- teer dat VVD'ers niet corrupter zijn
litieke systeem kent volgens hem na- dan bestuurders met een andere polimelijk enkele verontrustende weeffou- tieke kleur, maar wel dat ze vaker in
ten. Het is vragen om moeilijkheden de positie zitten waar corruptie mogeals je op gemeentelijk en provinciaal lijk is. Veel VVD'ers hebben banden
niveau de mogelijkheid biedt om poli- met de bouwwereld of andere sectotieke portefeuilles zoals infrastructuur, ren waar veel geld in om gaat, terwijl
waar veel geld wordt uitgegeven, en bestuurders van bijvoorbeeld PvdAfinanciën, waar sprake is van geldbe- huize vaker afkomstig zijn uit het onheer, in dezelfde hand te houden. Zo derwijs of de ambtenarij.
bind je de kat op het spek.
Voortvluchtig Bij de publicatie van zijn
Ton Hooijmaijers achtte zich als gede- onderzoek afgelopen voorjaar komt
puteerde van Noord-Holland jaren- De Koning op 216 affaires in de afgelang onaantastbaar, dreigde ambtena- lopen dertig jaar. De top 5 bestaat uit
ren met ontslag en leverde vrienden- VVD met 47 affaires, CDA met 43, Pvdiensten aan vastgoedbedrijven, zo dA met 40, PVV met 15 en Groenbleek uit onderzoek van de provincie. Links met 11. Qua ernst variëren de
Nu stelt de rechtbank dat deze dienst- affaires van lachwekkend: Albert Kok
verlening niet alleen uit vriendschap van de Christen-Unie die aftrad als
gebeurde, maar hoogstwaarschijnlijk wethouder in Oldenbroek omdat hij op
ook te maken had met betaling van zijn werk naar porno had gekeken, tot
honderdduizenden euro's door diver- zeer ernstig: VVD-wethouder Sjoerd
se bedrijven. 'Fikser' Hooijmaijers Swane in Maarsen die wegens corrupovervleugelde daarbij niet alleen zijn tie en fraude veroordeeld werd tot
collega-gedeputeerden en de Staten- twee jaar cel, en sindsdien voortvluchleden, maar zelfs zijn baas, de toen- tig is.
malige commissaris van de Koningin
Harry Borghouts (GroenLinks), die zelf
ook intieme vrienden in de vastgoedsector had.
Dat de veroordeelde Hooijmaijers een
prominente VVD'er was, is geen toe-

De Koning constateert dat het zuiden
corrupter is dan het hoge noorden.
Limburg (22) kende sinds 1983 ruim
twee keer zoveel schandalen dan de
provincies Groningen (4), Friesland
(1) en Drenthe (5) samen. Ook provincie Zeeland (2) is opmerkelijk schoon,
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maar dat zou te maken kunnen hebben met de gezagsgetrouwe media in
die regio, die domweg minder affaires
aan het licht brengen. Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost noemt de onderzoeker een 'ware Bermudadriehoek' voor
lokale PvdA-bestuurders: maar liefst
negen kwamen er in opspraak.

04/12/2013

versterking van het ambtelijk apparaat, om het nodige tegenwicht te bieden aan stevige (foute) bestuurders.
Ook zou er volgens hem bij de samenstelling van colleges en zelfs kabinetten veel meer aandacht besteed
moeten worden aan het vinden van de
juiste personen: Dat gaat vaak zó
snel, dat daar helemaal geen tijd voor
is.

Al die affaires hebben het vertrouwen
in de Nederlandse politici en bestuurders uitgehold, constateerde commu- Copyright 2013 De Telegraaf All
nicatiebureau Edelman begin dit jaar. Rights Reserved
Tegenwicht Ho ogleraar Pheijffer vindt
het daarom zaak om te werken aan de

Hooijmaijers is woest om straf
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 1)

door Iris Cohen HAARLEM, woensdag Een gerechtelijke dwaling! riep
oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers gisteren nadat de Haarlemse
rechtbank hem veroordeelde tot
drie jaar cel wegens omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte.
De rechtbank acht het bewezen dat
Hooijmaijers gedurende zijn tijd als
gedeputeerde steekpenningen aannam in ruil voor een voorkeursbe-

handeling van zijn geldschieters.
Eerder eiste het OM vier jaar cel. De
rechtbank kwam tot een iets lagere
straf. Hooijmaijers liet luidruchtig
weten in hoger beroep te gaan.
Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

Waar wordt hij in deze zaak van verdacht?
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

Volgens justitie bevoordeelde Hooi- geschrifte en witwassen.
jmaijers tegen betaling bedrijven.
Copyright 2013 De Telegraaf All
De ex-gedeputeerde ontving volRights Reserved
gens het Openbaar Ministerie
300.000 euro van zo'n tien bedrijven. Ook zou er voor 1,3 miljoen
euro aan beloften uitstaan, die uiteindelijk niet zijn betaald. Hooijmaijer moest zich verantwoorden
voor fraude, omkoping, valsheid in

Briesend tegen alle bewijzen in
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

door Iris Cohen HAARLEM, woensdag Een persoonlijke hetze, een afrekening, een politiek proces.
Noord-Hollands oud-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers plakte veel etiket-

ten op het proces dat afgelopen
maand tegen hem gevoerd werd,
maar hij wil er eigenlijk maar een
ding mee zeggen: hij is volkomen
onschuldig.

Corruptie is mij vreemd, rechter. Ik
heb niets fouts gedaan , bleef Hooijmaijers tijdens de lange zittingsdagen
in de Haarlemse rechtbank maar herhalen. Anders mocht u mij nu per di-
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rect opsluiten en de sleutel van mijn
cel weggooien.
Zelfs nadat de rechter hem gisteren
tot de forse straf van drie jaar cel veroordeelde, bleef Hooijmaijers volhardend ontkennen dat hij zich schuldig
heeft gemaakt aan ambtelijke corruptie. Een gerechtelijke dwaling! bestempelde hij het proces, toen hij na
afloop van de uitspraak kordaat de
rechtszaal uitliep.
Het vonnis van de Haarlemse rechtbank was gisteren kraakhelder: Hooijmaijers heeft zich in de periode dat hij
gedeputeerde was op ongekende
schaal laten omkopen. Hij vervalste
met grote regelmaat facturen, en waste gelden wit die hij verkreeg uit misdrijven.
'Public affairs' Hooijmaijers heeft altijd
volgehouden dat de betalingen die hij
ontving niets te maken hadden met
zijn rol als gedeputeerde. Hij zou zijn
betalers diensten leveren op het gebied van naar eigen zeggen public affairs . Onzin, stelde de rechtbank gisteren, want Hooijmaijers wist dondersgoed dat zijn geldschieters een tegenprestatie van hem verwachtten.
Hij moest een voorkeurspositie van de
bedrijven bewerkstelligen. Uit de maskering van de betalingen blijkt dat hij
zich daarvan bewust was. Dat de beoogde voorkeursbehandeling niet altijd volgde, maakt de oud-gedeputeer-

de volgens de rechter overigens niet
minder strafbaar. Ze schetste gisteren het beeld van een routineus corrupte bestuurder, die jarenlang handelde uit eigen winstbejag .
Met de opmerkelijke uitspraak kwam
gisteren een einde aan een opmerkelijk proces. Een proces dat Hooijmaijers voornamelijk aangreep om zijn opgekropte woede van de afgelopen jaren het onderzoek dat justitie deed
naar zijn praktijken nam drieënhalf
jaar in beslag flink te etaleren.
Hij liet daarbij geen spaan heel van
het OM, dat veelvuldig een veeg uit de
pan kreeg van de ex-politicus. Als dit
een politieke zaal was, dan zou ik u
alle hoeken van de kamer laten zien!
tierde Hooijmaijers al tijdens de eerste procesdag, waarbij hij met een trillende wijsvinger naar officier van justitie Steen wees. Hooijmaijers raasde,
brulde, schreeuwde en schold vijf dagen lang. De Haarlemse rechtbank
verwerd plots een politieke arena.
Hooijmaijers' eigen politieke arena.

laten een vermoeide zucht te slaken.
Atypisch Hooijmaijers' advocaat Frits
Schneider hield zich tijdens de vele
conflicten opvallend genoeg op de
achtergrond. Hooijmaijers is nu eenmaal een atypische bestuurder met
een persoonlijke stijl , zo merkte hij in
zijn slotpleidooi op.
Niet het ambtelijke ideaaltype. Ik vergelijk het met een vegetariër die je directeur maakt van een slagersbedrijf.
Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

Hooijmaijers' hautaine houding tegen
justitie was een gewaagde, gevaarlijke zelfs. In zijn felle betogen over de
tunnelvisie van het OM begaf hij zich
continu op het randje van wat in de
rechtbank toelaatbaar kan worden geacht. Regelmatig moest de rechter ingrijpen en de oud-politicus tot kalmte
manen, waarbij zelfs zij het niet kon

Hielp Hooijmaijers' agressieve houding hem in de rechtbank?
De Telegraaf 04-12-2013 (p. 8)

Nee, integendeel. De rechter rekende hem niet alleen zijn winstbejag
zwaar aan. Hij verweet Hooijmaijers ook dat hij tijdens de behandeling van zijn zaak geen blijk gaf het
laakbare van zijn eigen gedrag in te
zien. Hooijmaijers werd veroordeeld tot drie jaar cel. De eis was
vier jaar.

Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved
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Hooijmaijers
AD/Rotterdams Dagblad 04-12-2013 (p. 6)

haarlem | Hoofdschuddend hoorde
VVD'er Ton Hooijmaijers gisteren
aan hoe de rechter hem veroordeelde tot 3 jaar cel wegens ambtelijke
corruptie, valsheid in geschrifte en
witwassen. Een forse straf voor de
oud-gedeputeerde van Noord-Holland, die zelf heilig gelooft in zijn
onschuld. Laura schalkwijk carla
van der wal

mag het, zo redeneerde hij.''

Een `politieke hetze', een `persoonlijke afrekening' en zelfs een `gerechtelijke dwaling', foetert Ton
Hooijmaijers (52), terwijl hij de
rechtszaal uitloopt en de wereld in
schreeuwt hoe oneens hij het met
dit vonnis is. ,,Dit is een stap achteruit,'' zegt hij over de jarenlange
strijd die hij voert sinds justitie met
een serie invallen in 2010 duidelijk
maakte de corrupte VVD'er op de
korrel te hebben.

Met die kant van Hooijmaijers kreeg
ook zijn partijgenoot Cornelis Mooij te
maken, toen de twee als gedeputeerden in 2008 lijnrecht tegenover elkaar
kwamen te staan. ,,Hij begon te
schreeuwen, te schelden en te dreigen. Ik zal kijken of ik je kan vervolgen, riep hij.''

Schuimbekkend
De driftige Hooijmaijers hield niet van
tegenstand. Schuimbekkend stond hij
tegenover de SP'er, toen zij antwoord
eiste op schriftelijke vragen. ,,Waarom moet je mij hebben?'' schreeuwde
hij. Als wat je doet niet in zijn straatje
past, wordt hij onaangenaam.''

Hooijmaijers keek niet naar zijn eigen
aandeel in de problemen die ontstonden. ,,Voor Ton is het moeilijk om te
luisteren, in zich op te nemen wat er
wordt gezegd en dan te kijken wat hij
ermee kan doen.'' Juist daardoor kan
het heel goed dat hij ook nu écht gelooft dat het stempel `corrupt' hem ten
onrechte wordt toebedeeld, gelooft
Mooij, die hem overigens sinds hun
aanvaring nooit meer heeft gezien.

Hooijmaijers nam smeergeld aan via
de BV van zijn vrouw. Hij verleende
gunsten als wethouder van Amsterdam en gedeputeerde van Noord-Holland, om daarna via het bedrijf een rekening voor de verleende diensten te
versturen. ,,Hij factureerde zich suf,''
aldus het Openbaar Ministerie (OM). Volgens universitair hoofddocent beOnzin, vindt hij zelf.
stuurswetenschappen Gjalt de Graaf
SP-statenlid Remine Alberts kan zich past Hooijmaijers met zijn houding
helemaal voorstellen hoe strijdbaar perfect in het profiel van de corrupte
Hooijmaijers daar in de rechtbank bestuurders, dat hij kan schetsen na
heeft gestaan. Ze kent hem nog uit onderzoek naar ambtenaren die voor
zijn tijd als wethouder in Amsterdam, soortgelijke misdrijven werden veroorwaar hij toen al bekend stond als ie- deeld. De Graaf: ,,Ik ben natuurlijk
mand die `los van regels' opereerde. geen psycholoog en ik heb de heer
,,Je zou hem een creatieve geest kun- Hooijmaijers nooit ontmoet, maar ik
nen noemen, die zich door niets of heb deze zaak wel gevolgd. Het feit
niemand liet tegenhouden om zaken dat hij blijft ontkennen, verbaast me
voor elkaar te krijgen. Maar ik denk niets. Hij is waarschijnlijk zelf van zijn
dat zijn morele kompas niet in orde onschuld overtuigd, zal misschien
was. Als er niets over in de wet staat, denken dat hij goed voor de provincie

is geweest. Dat hij daar geen waardering voor krijgt, maar juist een forse
straf, daar zal hij het helemaal niet
mee eens zijn.''
Zo vergaat het ook `lotgenoten', die
De Graaf interviewde voor zijn onderzoek. ,,Ondanks hun veroordeling
schat ik dat velen nog steeds ontkennen corrupt te zijn geweest. Corruptie
is ook een heel beladen begrip en
heeft een enorm negatieve lading.
Wie daar mee wordt geassocieerd,
schiet automatisch in de verdediging
en wordt boos.''
Hoge straf
Desondanks is Hooijmaijers op één
punt een apart geval. De ex-bestuurder heeft een uitzonderlijk hoge straf
gekregen, stelt De Graaf. ,,Dat is bijzonder.'' Mooij zegt daarover: ,,Het
vonnis is fors, maar ik schrik vooral
van het feit dat Hooijmaijers de integriteit zó geschonden heeft.''
Hooijmaijers legt zich niet neer bij zijn
straf. Hij heeft aangekondigd dat hij in
hoger beroep gaat.
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved
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Het woord spijt kent Hooijmaijers niet
Trouw 04-12-2013 (p. 5)

Ex-bestuurder provincie Noord-Holland moet drie jaar de cel in
Zijn veroordeling tot drie jaar cel
voor ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen is
volgens oud-gedeputeerde Ton
Hooijmaijers
een
'gerechtelijke
dwaling'. Met stijgende irritatie
hoorde hij gisteren het vonnis van
de Haarlemse rechtbank aan. Hij is
er van overtuigd dat hij de uitspraak in hoger beroep met succes
zal kunnen aanvechten. Hooijmaijers vergeleek zichzelf met onder
andere de ten onrechte veroordeelde Lucia de Berk.
De ex-bestuurder van de provincie
Noord-Holland heeft nu de twijfelachtige eer een van de zwaarst gestrafte
politici in Nederland te zijn voor passieve omkoping, oftewel het ontvangen van giften of beloften van vele bedrijven in ruil voor een voorkeurspositie van die bedrijven op de Noord-Hollandse markt.
Het vonnis maakt de weg vrij voor een
succesvolle vervolging van tientallen
bedrijven en individuen die zich schuldig hebben gemaakt aan actieve omkoping, het betalen van tienduizenden euro's en het doen van beloften.
Het Openbaar Ministerie maakt begin
volgend jaar bekend wie vervolgd
wordt. Een enkel bedrijf trof al een
schikking.
Aan het begin van zijn politieke loop-

baan had Hooijmaijers met de Belastingdienst een overeenkomst gesloten dat hij zich ten tijde van zijn rol als
bestuurder niet meer zou laten betalen voor adviezen die hij aan bedrijven verschafte. De werkelijkheid was
echter anders, stelde de rechtbank
gisteren. Terwijl hij het beeld wilde ophouden dat hij de belangen niet verstrengelde, ging Hooijmaijers op grote schaal door. Alleen werden de bedragen niet meer rechtstreeks aan
hem overgemaakt maar geboekt op
zijn bedrijf dat toen formeel in handen
van zijn vrouw was.
Zijn echtgenote, moeder van drie kinderen, hoorde gisteren tot haar grote
opluchting dat de rechtbank haar vrijsprak van deelname aan de strafbare
activiteiten van haar man. De makelaar wiens rekening Hooijmaijers
eveneens gebruikte voor het ontvangen van steekpenningen heeft voor
zijn aandeel in de voor Nederlandse
begrippen ongehoord grote corruptieaffaire een voorwaardelijke celstraf
van drie maanden gekregen en 180
dagen taakstraf.

ren enige spijt te hebben van zijn handelen. Op geen enkel moment heeft
hij getoond het idee te hebben dat hij
wellicht grenzen was gepasseerd.
Sterker nog, hij deed er alles aan zijn
handelen te verbergen.
Slechts één verdenking van corruptie
leidde tot een vrijspraak en voor enkele dossiers met valsheid in geschrifte
werd hij ontslagen van alle rechtsvervolging. In de laatste gevallen ging het
om valse facturen die werden gestuurd aan bedrijven die wisten dat ze
vals waren. Dat levert geen strafbaar
feit op omdat geen sprake is van misleiding.
Verdieping 2|3 Niet voor het gewin,
maar voor de spanning
Han Koch
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

Wat de rechters zwaar meewogen, is
dat Hooijmaijers door zijn handelen
het vertrouwen heeft geschaad dat de
burger mag hebben in integere besluitvorming. Hij stelde zijn eigen belang boven dat van de publieke zaak.
Tijdens de vijf dagen durende behandeling van zijn zaak heeft Hooijmaijers geen moment laten doorscheme-

Niet voor het gewin maar om de spanning
Trouw 04-12-2013 (p. 2)

Corruptie, valsheid in geschrifte en
witwassen leverden oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) een
celstraf van drie jaar op. Spanning
en aanzien zijn volgens onderzoek
in corruptiezaken vaak belangrijker
dan financieel gewin. tekst Han
Koch
Hoe vaak heeft u tegen Ton Hooijmaijers gezegd dat hij de grenzen
van het betamelijke overschreed?

Was hij niet te stuiten?" De bestuurder uit de kring van oud-gedeputeerde Hooijmaijers (VVD) heeft
weinig behoefte om nog iets toe te
voegen aan wat in zes dagen in de
rechtszaal is besproken.
"Hoe vaak denkt u?", is zijn tegenvraag.
"Heel vaak. Maar had het ook nut?
Het heeft er alle schijn van dat hij

zelfs de meest duidelijke geluiden
naast zich neerlegde?"
"Ik wil er slechts een ding over zeggen en dat verklaart veel, zo niet alles.
In Nederland blijf je als bestuurder zitten zo lang je eigen partij dat
toestaat."
Met het gisteren uitgesproken vonnis
van de rechtbank Haarlem is een einde gekomen aan een voor het gezin
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Hooijmaijers even tragische als langdurige ervaring met justitie. Vanuit het
perspectief van hun drie kinderen is
niet moeilijk voor te stellen dat het een
traumatische gebeurtenis is als je vader en moeder beiden in het verdachtenbankje moeten plaatsnemen: Vader, als bestuurder van de provincie
Noord-Holland, voor corruptie via valse facturen en moeder voor het faciliteren daarvan via het op haar naam
staande bedrijf Move.
Weinig vleiend
Als de stelling juist is dat je als bestuurder op je plaats blijft zitten zolang je eigen partij de stekker er niet
uittrekt, dan heeft de VVD ook voldoende stof tot nadenken. Hoe iemand als Hooijmaijers ooit gedeputeerde voor de VVD kon worden, vroegen bezoekers van het proces zich af.
Hooijmaijers deed zich tijdens het proces niet anders voor dan tijdens zijn
functioneren als statenlid en later als
gedeputeerde. Op momenten dat je in
de rechtspraak beter kunt zwijgen,
sprak hij. En wanneeer hij beter kon
blijven zitten, liep Hooijmaijers rond.
Bovendien sneerde hij naar het Openbaar Ministerie zo vaak als hij zelf wilde. Met als vaste toevoeging: "Maar
dat mag ik eigenlijk niet zeggen."
De directeur beleid van de provincie
vond dat Hooijmaijers een "grote
mond had, medewerkers waren bang
voor hem. Hij was daadkrachtig met
bluf." Weinig vleiend was ook het
commentaar van een collega gedeputeerde: "Ik had de indruk dat hij maar
wat deed, dat er geen beleid achter
zat. Daardoor ontbrak het ook aan democratische controle op wat hij deed."
Deze verklaringen uit het strafdossier
sporen met citaten uit het rapport
'Schoon Schip' over de bestuurscultuur in Noord-Holland, dat in oktober
2012 uitkwam. "Hooijmaijers had de
mentaliteit van een fixer die niet gehinderd wil worden door regels en procedures en lastige ambtenaren." En:
"Hij vertoonde het gedrag van een onaantastbare, zo worden stelselmatig
privérelaties voor zakelijke doeleinden ingeschakeld zonder daar transparant over te zijn."
Ondanks al die kwalificaties, kon
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Hooijmaijers provinciebestuurder worden, een bestuurder die zich in het
buitenland presenteerde als minister
en sinds 2002 Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau is.

men van steekpenningen. Bij de Belastingdienst in Groningen en Emmen
zijn drie medewerkers aangehouden
op verdenking van ambtelijke corruptie en bijna een jaar geleden werden
De VVD heeft zich simpelweg verslikt zes verdachten, van wie vier ambtedoor met Hooijmaijers in zee te gaan. naren van verschillende Limburgse
De drang om een bestuurder voor te gemeenten, veroordeeld voor het bedragen die wars is van bureaucratie talen en ontvangen van steekpenninwas wellicht groter dan de behoefte gen.
een bestuurder te leveren die kwam Normaal verschijnsel
bovendrijven na een gedegen selecDat de meest pregnante corruptiezatieproces. De behoefte om snel een
ken - Hooijmaijers en Van Rey - gebestuurder te leveren was ook door de
koppeld zijn aan de VVD, is nauweomstandigheden ingegeven. Hooijlijks onderwerp van wetenschappelijk
maijers stak zijn vinger op toen de
onderzoek geweest. Volgens MadelijAmsterdamse VVD-wethouder Pauline Gorsira, corruptie-onderzoekster
ne Krikke in 2001 haar functie als wetaan de Vrije Universiteit van Amsterhouder economische zaken opgaf om
dam, zouden verschillen in ideologie,
burgemeester van Arnhem te worden.
partijcultuur en verwevenheid met het
Twee jaar later kreeg Hooijmaijers
bedrijfsleven eventuele verschillen in
een plek in de Provinciale Staten van
corruptiegevoeligheid tussen partijen
Noord-Holland, in plaats van de door
kunnen verklaren. "Maar vooral wanhem geambieerde zetel in de Tweede
neer partijgenoten corruptie een norKamer. Ook bij de provincie profiteermaal verschijnsel vinden en er zich
de hij van een plotseling vertrek van
veel situaties voordoen waarin corrupeen collega om gedeputeerde te wortie mogelijk is, lijkt corruptie waarden.
schijnlijker."
Afgelopen mei liet VVD-partijvoorzitEen tweede verklaring kan zijn dat
ter Benk Korthals weten dat bestuurpartijen met bestuursmacht eerder beders die door zijn partij geleverd wortrokken zijn bij omkoopschandalen.
den, regels moeten ondertekenen die
Want wie omgekocht wordt, moet nade integriteit moeten garanderen. Het
tuurlijk wel iets te bieden hebben. In
was een reactie op de verdenkingen
het verleden werd Limburg vrijwel ontegen Hooijmaijers maar ook op het
vermijdelijk gekoppeld aan een losse
onderzoek naar de handel en wandel
manier van besturen, op de rand van
van de Roermondse ex-wethouder
corruptie en soms daar overheen. De
Jos van Rey die mogelijk ook een vermeest recente zaken waarbij corrupvolging voor corruptie boven het hoofd
tie het hoofddelict is, wijzen eerder op
hangt. Extra aandacht voor striktere
een spreiding over geheel Nederland.
naleving van de integriteitsregels werd
niet alleen door deze twee genoemde Hoeveel corruptiezaken momenteel
zaken ingegeven. Ook een oud-Sta- lopen kan het landelijke parket - dat
tenlid voor de VVD in Drenthe werd de bestrijding van ambtelijke corruptie
veroordeeld tot 22 maanden cel. En in het pakket heeft -- niet zeggen. Eerde VVD-fractievoorzitter in de ge- dere studies van VU-hoogleraar Leo
meenteraad van Maarssen kreeg een Huberts en co-auteur Hans Nelen
gevangenisstraf van twee jaar. De spreken over 130 interne en 50 straflaatste onderhield net als Hooijmaij- rechtelijke onderzoeken naar corrupers iets te innige banden met een pro- tie in de overheidssector per jaar. Bij
jectontwikkelaar en liet zich betalen die cijfers ging het dan wel om serieudoor partijen die betrokken waren bij ze corruptie waarbij steekpenningen
de ontwikkeling van een nieuwbouw- werden betaald en ging het niet om
verwijten in de sfeer van vriendjespoliproject in Maarssen.
tiek of belangenverstrengeling. Ten
Recent zijn zeven marktmeesters in
opzichte van die cijfers uit 2005 lijkt
Amsterdam veroordeeld voor miswel een kentering plaats te vinden. De
bruik van hun positie en het aannestrafrechtelijke onderzoeken mond-
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den destijds niet vaak uit in vervolgingen. Als het wel tot een strafzaak
kwam werd meestal een werkstraf opgelegd. In de meeste recente zaken
werden al serieuze gevangenisstraffen opgelegd. Zoals nu bij Hooijmaijers. Maar ook de directeur van het
Rotterdamse Havenbedrijf Willem
Scholten kreeg in 2010 twaalf maanden cel voor corruptie.
In het eerste deel van het promotieonderzoek van Madelijne Gorsira - gebaseerd op interviews met tweehonderd
ambtenaren en evenveel medewerkers uit het bedrijfsleven - valt op dat
anders dan vaak wordt gedacht geld
een minder grote rol speelt. "Financieel gewin lijkt voor het plegen van corruptie niet de belangrijkste factor te
zijn. Uit mijn onderzoek naar publiekprivate corruptie blijkt dat het bij de
omgekochte partij, de ambtenaren,
vooral gaat om de spanning en nauwelijks om financieel gewin of andere
aangename zaken die worden aangeboden. Bij de omkopers onderscheidde ik als baten van de corruptie: geld,
carrière, invloed, aanzien en spanning. Voor mensen die in het bedrijfsleven werken blijkt bovenal aanzien
nu juist een van de factoren is."
Gorsira heeft de vierhonderd deelnemers aan het onderzoek de vraag gesteld of zij zich voor zouden kunnen
stellen dat zij corruptie zouden plegen
en wellicht zelfs weleens hebben gepleegd. "Bij de ambtenaren kon 82
procent van de ondervraagden zich dit
in het geheel niet voorstellen. De overige 18 procent liet tenminste enige
ruimte voor de mogelijkheid zich in te
laten met corruptie. Elf procent gaf
zelfs aan dit eens tot vaak gedaan te
hebben. Bij mensen uit het bedrijfsleven liet 32 procent van de ondervraagden doorschemeren dat ze zich

schuldig zouden kunnen maken aan
corruptie, en 13 procent van hen gaf
aan dit eens tot vaak te hebben gedaan. De vraag stelde ik overigens
niet met het doel om vast te stellen
hoeveel corruptie er plaatsvindt. Het
doel was om verklaringen te vinden.
Uit het onderzoek blijkt dat mensen uit
het bedrijfsleven zich beter kunnen
voorstellen dat ze een ambtenaar omkopen dan ambtenaren zich kunnen
voorstellen dat zij zich laten
omkopen."

gen en werkt momenteel als promovendus in de criminologie op de afdeling strafrecht en criminologie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is
bezig aan een onderzoek van vier jaar
dat wordt betaald door advies- en accountantskantoor PwC Nederland. Het
eerste deel van het onderzoek betrof
persoonskenmerken in relatie tot corruptie. Momenteel onderzoekt ze welke kenmerken van de publieke en private sector corruptie laten ontstaan en
in stand houden.

Wie is het meest gevoelig voor de verleiding om te sjoemelen? Uit Gorsira's
onderzoek blijkt dat het vooral gaat
om mensen die veel mogelijkheden
voor corruptie zien, mensen die denken dat anderen in hun nabije omgeving omkooppraktijken acceptabel vinden en zien dat anderen zich daar ook
mee inlaten. De mate waarin deze
elementen samenhangen met corruptie hangt af van 'egoïstische waarden',
vrij vertaald als de mate waarin mensen vooral het beste met zichzelf voor
hebben. "Mensen met zwakke egoïstische waarden zijn nauwelijks geneigd
tot corruptie, ook al doen er zich tal
van mogelijkheden voor en ontbreekt
elke vorm van afkeuring vanuit de sociale omgeving."

Wie is Madelijne Gorsira?
'Hooijmaijers deed maar wat. Daardoor ontbrak ook de democratische
controle.'
'We moeten goed beseffen dat ook in
Nederland het risico op corruptie bestaat'
'Hij had de mentaliteit van een fixer en
vertoonde het gedrag van een onaantastbare'
tekst Han Koch
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

"We moeten goed beseffen dat ook in
Nederland het risico op corruptie bestaat. Maar het is ook goed nieuws
dat uit mijn onderzoek blijkt dat weinigen daartoe overgaan. En het is zeker goed nieuws als je bedenkt dat
een sterke sociale norm - met een
sterke afkeuring vanuit de omgeving mensen die wel corruptiegevoelig zijn
hiervan kan afhouden."
Madelijne Gorsira (26), geboren in
Leuven (Belgie) is afgestudeerd in de
klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Gronin-

Drie jaar cel voor VVD'er Hooijmaijers
de Volkskrant 04-12-2013 (p. 2)

VVD-prominent Ton Hooijmaijers is
dinsdag veroordeeld tot drie jaar
onvoorwaardelijke celstraf vanwege het aannemen van steekpenningen van diverse bouw- en vastgoedbedrijven. Volgens de recht-

bank in Haarlem is het overtuigend
bewezen dat Hooijmaijers zich
'meerdere malen als ambtenaar
heeft laten omkopen'.
Diverse bedrijven stopten de provin-

ciebestuurder 'vele malen grote geldbedragen' toe om hem 'gunstig te
stemmen' en om 'hem te bewegen zaken in een voor hun gunstige richting
te laten lopen', aldus de rechtbank in
een toelichting. Ook werd Hooijmaij-
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ers veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het 'witwassen van vijftien
grote geldbedragen'. De vrouw van
Hooijmaijers, Jocelyn P., die het hele
proces als medeverdachte naast haar
man in de beklaagdenbank zat, werd
vrijgesproken. Zij was op papier de directrice en enig aandeelhouder van
het bedrijf MOVE, dat door Hooijmaijers werd gebruikt om smeergeld te incasseren. Volgens de rechtbank is
niet bewezen dat zij enige bemoeienis had met de corruptie. De derde
verdachte in het megaproces Oranje,
de Amstelveense makelaar Arnold
van der K., werd veroordeeld tot een
taakstraf van 180 uur omdat hij Hooijmaijers hielp met het versluieren van
smeergeldbetalingen. In de regel
stuurde het makelaarskantoor van
Van der K. bouwbedrijven rekeningen,
waarna Hooijmaijers het smeergeld incasseerde bij de makelaar. Hooijmaijers, die zich het slachtoffer noemt van
een politieke afrekening, toonde zich
na afloop van het unieke vonnis strijdbaar. 'Barbertje moest hangen. Dit is
de eerste helft van een wedstrijd. Na
de pauze gaan we verder met de
tweede helft.' Hij gaat in hoger beroep.

banden tussen politici en ondernemers nodeloos inperkte. 'Vanaf dit moment kan geen enkele politicus ooit
nog met een relatie dineren, of een
belofte doen. Als je een kopje koffie
met iemand drinkt, is dat al gevaarlijk.'
Het vonnis kan grote gevolgen hebben voor diverse prominente vastgoedpartijen in Noord-Holland. Begin
volgend jaar beslist het Openbaar Ministerie over de vervolging van de bedrijven van wie is komen vast te staan
dat zij Hooijmaijers hebben omgekocht. Het gaat onder meer om Luigi
Prins, die in Haarlem en omstreken
zeer veel vastgoed bezit. Datzelfde
geldt voor het bedrijf Amsterdam Waterfront, dat in opdracht van de gemeente een prominente rol heeft als
ontwikkelaar van oude scheepswerven in Amsterdam-Noord. Het bouwbedrijf Ballast Nedam bereikte vorig
jaar met het OM een miljoenenschikking in verband met het omkopen van
de politicus. Uit het vonnis blijkt ook
dat Hooijmaijers is omgekocht voor
zijn bemoeienis met Distriport, een bedrijventerrein in Berkhout - vlak bij
Hoorn.
van de werkgroep Berkhout is Boos zei na afloop
dat zij blij was met de veroordeling,
'Kopje koffie drinken'
maar dat die ook veel vragen oproept
De VVD'er zei verder dat hij blij was over de werkwijze van de provincie.
met de vrijspraak van zijn echtgenote, 'We hebben altijd gedacht dat er zadie hij 'vanzelfsprekend' noemde. Ook ken mis waren rond dit project. Dat is
waarschuwde hij dat het vonnis de nu vast komen te staan. Maar er zijn
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al die jaren, bij de provincie en bij de
gemeente, aanwijzingen van duistere
zaken rond Hooijmaijers weggemoffeld en in lades gestopt. Wij willen uitgezocht hebben hoe dit allemaal heeft
kunnen gebeuren. Dit is veel groter
dan het omkopen van één man.' pagina 11 De bananenrepubliek NoordHolland
VAN ONZE VERSLAGGEVERS MERIJN RENGERS, JOHN SCHOORL
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

De bananenrepubliek Noord-Holland
de Volkskrant 04-12-2013 (p. 11)

Borghouts (GroenLinks) had beter
moeten weten. Want niet alleen deze
corruptie-affaire speelt zich integraal
af in Noord-Holland. Ook die andere
Hij had de dubieuze declaraties van grote fraudezaken van de laatste tien
Hooijmaijers altijd getekend, en zag jaar hadden hun zwaartepunt in deze
Tijdens het voorlezen van de uit- geen probleem in de warme relaties provincie: de bouwfraude (onthuld in
spraak in de strafzaak tegen Ton die de Amsterdamse VVD'er had met 2001) en de vastgoedfraude (publiek
Hooijmaijers, die gisteren werd ver- de bouw- en vastgoedsector. Natuur- geworden in 2007). Niet in Zuid-Limoordeeld tot drie jaar gevangenis- lijk, hij had hem wel gewaarschuwd, burg, dat altijd de naam had een bastraf, was hij in alle stilte in zijn maar ja, Hooijmaijers was nou een- nanenrepubliek te zijn, maar in Noordkrijtstreeppak achterin de rechtzaal maal atypisch. Die deed toch waar hij Holland leek het wel alsof er met elk
gaan zitten, bij binnenkomst knik- zin in had. Zelf was hij trouwens ook kantoor, elk nieuwbouwproject en elkend naar bekenden. Harry Borg- goed bevriend met een Noord-Hol- ke snelweg was gerommeld. Alsof de
houts, voormalig commissaris van landse vastgoedbaas, dus daar hoef- fraude een door betonvlechters gefade Koningin in Noord-Holland, de niet per se kwaad in te schuilen. briceerd fundament is van Noord-HolBij gerommel en handjeklap denk je
al gauw aan Zuid-Limburg, maar
het echte brandpunt van 's lands
grootste fraudezaken was in de
voorbije tien jaar de provincie
Noord-Holland.

hoorde de rechter haarfijn uitleggen wat hem als bestuurder was
ontgaan: de corruptie aan de top
van zijn provincie.
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land, de provincie waaraan hij leiding
gaf van 2002 tot 2009. Harry Borghouts herinnert zich vast nog hoe hij
op 9 november 2001 als hoogste
ambtenaar van het ministerie van Justitie met de bouwfraude werd geconfronteerd. Hij zat in zijn Heemsteedse
woning en keek hoe in het televisieprogramma Zembla klokkenluider Ad
Bos door de schaduwboekhouding
van zijn werkgever Koop Tjuchem bladerde. Noord-Hollandse bouwbedrijven hadden jarenlang illegaal samengespannen en de Nederlandse overheid voor honderden miljoenen - toen
nog - guldens gedupeerd. Zijn ministerie had deze schaduwboekhouding
aangeboden gekregen, maar hij wilde
het niet hebben. Niet veel later plofte
bij Borghouts het dossier Schipholtunnel op het bureau. Ook daar was gesjoemeld, maar de bouwbedrijven
kochten de fraude af. De schaduwboekhoudingen van Koop Tjuchem en
de Schipholtunnel vormden samen
een explosief goedje voor de Tweede
Kamer. Een parlementaire enquête
was het gevolg. Ook Borghouts moest
zich daar publiekelijk verantwoorden.
Een jaar na het begin van de bouwfraude-affaire werd hij commissaris
van de Koningin (CdK), een unicum
voor een GroenLinks-politicus. En wederom roerden daar de opsporingsambtenaren in zijn bestuurlijke achtertuin. Op hemelsbreed 2 kilometer van
zijn Heemsteedse huis viel op 13 november 2007 een grote groep rechercheurs binnen bij zijn plaatsgenoot,
vastgoedbaron Jan van V. Dit was de
oerknal van een zeer omvangrijke
fraude, deze keer niet rond aannemers en snelwegen, maar gepleegd
door vastgoedentrepreneurs die miljoenen euro's verdienden met het gerommel met kantoorgebouwen - onder meer op de Amsterdamse Zuidas.
Beide fraudeaffaires leidden tot uitgebreide rechtszaken, die overigens nog

niet allemaal zijn afgerond. Waar de
bouwfraude de wereld was van smoezelige achterafzaaltjes waar op de
achterkant van een sigarendoos illegale afspraken werden vastgelegd,
was bij de vastgoedfraude sprake van
door champagne, dure zeiljachten en
Rolexen gekenschetste bijeenkomsten in het Zuid-Franse Cannes. En
toen was daar opeens Ton Hooijmaijers, die zowel connecties in de bouwals in de vastgoedsector had. Die je
aan tafel kon vinden bij aannemers in
West-Friesland, maar die je ook in
Zuid-Frankrijk kon aantreffen bij netwerkende vastgoedbaronnen. In 2010
werd duidelijk dat de rijksrecherche
hem verdacht van witwassen, corruptie en valsheid in geschrifte. Zijn
vrouw Jocelyn en een bevriende makelaar hadden hem hierbij geholpen,
door zijn werkzaamheden te verhullen. Hooijmaijers stond zich er jaren
op voor dat hij als Amsterdams wethouder en nadien als lid van Provinciale Staten en als gedeputeerde de
bouw- en vastgoedsector in de provincie goed kende. Dat hij een matchmaker van jewelste was tussen de markt
en de overheid. Want de overheid
moest zich servicegericht opstellen
naar de markt, naar zijn Noord-Hollandse bouw- en vastgoedvrienden.
Een ondernemer in de politiek, werd
hij daarom genoemd. Hij had nog wel
een bedrijf, MOVE Consultants, maar
hij had in een brief Borghouts laten
weten dat hij had afgezien van alle
buitenambtelijke activiteiten en dat het
bedrijf op naam van zijn vrouw stond.
De president van de Haarlemse rechtbank maakte gisteren gehakt van die
blijkbaar boterzachte afspraak. Hooijmaijers had zich ruiterlijk laten omkopen door bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Die wilden bij hem in het
gevlij komen, en hoopten dat de liberaal hen een handje kon helpen in lopende projecten. En zo werd hij de
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politieke variant van de bouw- en vastgoedfraude, onder het toeziend oog
van Harry Borghouts. En kreeg de
provincie Noord-Holland, waar de afgelopen twintig jaar buitensporig veel
was gebouwd en aangelegd, nog
meer het stempel van smeren en fêteren. De huidige reclameslogan sluit
daar mooi bij aan: de provincie geeft
Noord-Holland de ruimte.
DOOR MERIJN RENGERS EN JOHN SCHOORL
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved
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Cel voor Hooijmaijers wegens omkoping
Het Financieele Dagblad 04-12-2013 (p. 13)

Vasco van der Boon

OM vroeg 240 uur.

Het vonnis tegen Hooijmaijers is naVoormalig VVD-politicus Ton Hooij- delig voor het grootste deel van zijn
maijers is dinsdag veroordeeld tot nog eens 38 medeverdachten. Dat
drie jaar onvoorwaardelijke celstraf. zijn 22 personen en 16 bedrijven uit
De rechtbank in Haarlem acht hem de bouw- en vastgoedwereld die hem
schuldig aan valsheid in geschrifte, zouden hebben betaald.
witwassen en het ontvangen van Alleen Gijs de Jager van vastgoedbesmeergeld. Het Openbaar Ministe- drijf JVG Vastgoed kan het vonnis van
rie (OM) had vier jaar geëist.
Hooijmaijers als ontlastend zien van
De rechtbank spreekt Hooij-maijers' de verdenkingen die het OM eerder
vrouw vrij. Zij is sinds 2001 directeur tegen hem had. Voor zijn betaling van
van Move. Dat is het privé-bedrijf waar- 5950 aan Hooijmaijers plus de gift van
in Hooijmaijers steekpenningen ont- twee retourtickets, is volgens de rechtving. Volgens de rechter had Jocely- bank geen bewijs dat dit omkoping is.
Haarlem

ne P. geen benul waar haar man mee
bezig was. Het OM had tegen haar
240 uur werkstraf geëist.
Een tweede medeverdachte, de directeur-eigenaar van Arnold van de
Kamp Makelaardij, is dinsdag wel veroordeeld. Hij kreeg 180 werkstraf. Het

kamp (Mainland) hebben volgens de
rechtbank Hooijmaijers smeergeld betaald. Het OM beslist binnenkort welke betalers al dan niet worden vervolgd.
Copyright 2013 Het Financieele Dagblad B.V. All Rights Reserved

Het vonnis is een somberder voorteken voor andere betalers aan Hooijmaijers. Onder meer Luigi Prins (Cobraspen), Willem G. ('t Ganzenveld),
Louis Meijer (ex-Burgfonds), Thijs
Evers (Evers Assurantie Groep), Jelle
Kuiper (Kuiper Groep) en Frans Sode-

3 jaar cel voor Hooijmaijers
BNR.nl 03-12-2013

Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is dinsdag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 3
jaar cel wegens omkoping, witwassen en valsheid in in geschrifte.

kening met de enorme media-aandacht voor de zaak. De echtgenote
van Hooijmaijers is vrijgesproken.

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers
met zijn handelswijze het vertrouwen
Verslaggever Harmen van der Veen in het openbaar bestuur en een intelegt uit hoe de rechter de uitspraak gere overheid heeft geschaad. Ze reonderbouwde: "De rechter heeft ge- kent Hooijmaijers zijn eigen winstbesteld dat hij drie jaar de cel in moet, jag "zwaar aan" en verwijt hem dat hij
omdat hij gestraft moet worden om- tijdens de behandeling van zijn zaak
dat hij corruptie heeft gepleegd, geen blijk heeft gegeven het laakbare
geld wit heeft gewassen en zich la- van zijn eigen gedrag in te zien.
ten omkopen. Dat heeft hij allemaal
OntkenningHooijmaijers ontkende algedaan terwijl de eed had afgelegd
tijd dat hij zich aan enig misdrijf schulom dat allemaal niet te doen, want
dig heeft gemaakt en noemt de zaak
hij is bestuurder in het openbaar
onder meer een "politieke afrekening"
bestuur. Dat bleek een papieren been een "persoonlijke hetze". Volgens
lofte en hij deed het voor eigen gede rechtbank is daar geen sprake van.
win. Dat vond de rechter zeer ernHij reageerde dan ook hoofdschudstig. De eis van het OM was vier
dend en zuchtend en voelde zich bejaar en het is drie jaar geworden."
ledigd, zegt Van der Veen.
De rechtbank kwam tot een lagere
"Toen het pijnlijke moment van het
straf, omdat op een enkel punt vrijvonnis kwam en de pers opstond om
spraak of ontslag van rechtsvervoldit met de wereld te delen, kwam zijn
ging volgde. Ook hield de rechter revrouw aan de beurt die hier ook te-

recht staat. Hij zei daarop: 'Het is ongelooflijk, daar luisteren jullie blijkbaar
niet naar'. Dat is voor hem persoonlijk
natuurlijk begrijpelijk. De drie jaar vrijheidsberoving kwam hard aan. Want
hij blijft tot op het laatste moment ontkennen. Hij schudde zijn hoofd en zei:
'het klopt niet, het is niet waar'", aldus
Van der Veen.
Hoger beroepDirect na afloop van de
zitting zei Hooijmaijers dat hij hoger
beroep aantekent tegen zijn veroordeling. Volgens Hooijmaijers is er sprake van een "gerechtelijke dwaling". Na
"een stap achteruit" bij de rechtbank
hoopt hij "een stap vooruit" te kunnen
zetten in hoger beroep.
Veroordeeld worden is wat Hooijmaijers betreft "het ergste wat je kan overkomen, vooral als je niets hebt gedaan."
"Het is onvoorstelbaar dat je veroordeeld kunt worden voor iets dat niet is
gebeurd maar dat had kúnnen gebeuren." Het vonnis is voor Hooijmaijers -
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die eerder in summier commentaar zei
dat hij vertrouwen had in deze rechtbank - het bewijs dat het "blijkbaar"
niet om de feiten gaat, maar dat suggestie een hoofdrol heeft gespeeld in
zijn strafzaak.
Copyright 2013 BNR Nieuwsradio. All
Rights Reserved

Rechter veroordeelt Ton Hooijmaijers tot 3 jaar cel
Quotenet 03-12-2013

Oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers is door de
rechtbank veroordeeld tot 3 jaar
cel. Hij wordt schuldig geacht aan
het aannemen van steekpenningen
van diverse projectontwikkelaars.

Hooijmaijers heeft al gezegd in hoger
beroep te gaan. Hij spreekt van een
'gerechtelijke dwaling'. Hooijmaijers
vrouw, die werd verdacht van medeplichtigheid aan het wegsluizen van
steekpenningen, is vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel
tegen de 52-jarige ex-VVD-er wegens
omkoping, witwassen en valsheid in
geschrifte. Hooijmaijers zelf stelt niks
verkeerds te hebben gedaan. De
rechtbank achte zeven van de acht
aanklachten wettig en overtuigend bewezen. Hooijmaijers is vrijgesproken
voor witwassen, daarvoor zaten in het
dossier te weinig aanwijzingen, aldus
de Haarlemse rechter.

Tweets
over
"@hooijmaijers
from:maartenedel;
OR
from:Harmen_vd_Veen;
OR
from:iris_cohen" !function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],
p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';i
f(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.
twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.
insertBefore(js,fjs);}}(document,"script
","twitter-wjs");
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 6 november 2013 14:54
Secretariaat Bond
FW: zaak Ton H.

Van:
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 11:48
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: zaak Ton H.
Eveneens: http://www.rtvnh.nl/nieuws/124345/Liveblog:+dag+2+rechtszaak+Ton+Hooijmaijers
Van:
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 11:45
Aan:
CC:
Onderwerp: zaak Ton H.

Kan je me even bellen? Ton zit Jaap behoorlijk zwart te maken tijdens de rechtzaak.
Zie de twitterfeed: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22030508/ Hooijmaijers weer voor rechter .html
Zie vooral wat hij zegt over â€œChinaworldâ€ (zegt jou dat iets? Mij niet.) en over Distriport.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Berkhout is Boos! <nieuws@berkhoutisboos.nl>
maandag 24 juni 2013 00:28
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
College handelt in strijd met de wet

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS!
maandag, 24 juni 2013
De gek oppelde afbeelding k an n et wo den wee gegev en Het bestand s mogelijk v e plaa st heeft een ande e naam gek egen of is v e w jde d Cont olee of de k oppel ng v e wi st naa het u ste bes and en de juis e loca ie

College handelt in strijd met de wet
Drie problemen met Distriport
De rekenkamercommissie heeft het rapport over Distriport afgerond. Zij benoemt drie momenten waarop niet is
voldaan aan de rechtmatigheidseisen. De eerste is de verklaring die de wethouder op 20 juni 2007 tekende. Daarin
zegde hij toe dat de gemeente op afroep van de ontwikkelaars gronden zou onteigenen. Hij ging daarmee verder dan
het besluit van de raad, die elf dagen daarvoor had besloten juist niet financieel te willen participeren in het project
Distriport. Deze verklaring had het college moeten voorleggen aan de raad, vond de commissie. Maar dat is niet
gebeurd. Het tweede probleem is het achterhouden van de bijlagen van het Stec-rapport in 2007. Uit deze bijlagen
bleek dat de vraag naar bedrijfsgrond terugliep en dat een groot overschot dreigde. Als de raad deze bijlagen gekend
had, had zij een andere conclusie kunnen trekken over nut en noodzaak, zo stelt de commissie. Ten derde merkt de
commissie op dat het college jarenlang niet voldoende informatie over de financiÃ«le consequenties van Distriport
opnam in de jaarrekening en de begroting.

College: â€˜snippergroenâ€™ en â€˜nut-en-noodzaak-discussie in 2007 afgerondâ€™
Het college verweerde zich door te zeggen dat de getekende verklaring geheel tegemoet kwam aan de wensen van de
raad en dat bij een mogelijke onteigening de raad toch zelf had moeten beslissen. Burgemeester Sipkes meende dat op
het moment van ondertekenen - juni 2007 - alleen sprake was van wat â€˜snippergroenâ€™ dat nog niet in handen
van de ontwikkelaars was. Daar sloeg ze de plank mis. EÃ©n agrariÃ«r had zijn gronden niet verkocht aan de
ontwikkelaars - en heeft dat ook later nooit gedaan. De rest van de gronden verkochten de ontwikkelaars om
belastingtechnische redenen door aan de provincie. De ontwikkelaars bezaten dus jarenlang geen enkele vierkante
meter grond en hebben dat nog steeds niet. Ook de kritiek over het niet-verstrekken van de bijlagen van het Stecrapport â€˜Markttoetsâ€™ woof burgemeester Sipkes weg. Dat rapport was alleen maar marktverkenning geweest, zei
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ze. En de discussie over nut en noodzaak was volgens haar al in 2007 afgerond, daarom hoefde de raad die bijlagen
niet te zien. Dat is bijzonder vreemd. Feit is namelijk dat het rapport â€˜Markttoetsâ€™ een belangrijk rapport is: het
is een van de kaderstellende documenten in het bestemmingsplan. Bovendien: als de burgemeester gelijk heeft, is op
dit punt de inspraak en discussie na 2007 volledig zinloos geweest.

Coalitie: alles is goed verlopen
Het was vervolgens aan de raadsleden om uit het oordeel van de commissie en de reactie van het college hun
conclusies te trekken. Fractievoorzitter Knijn (CDA) noemde de kritiekpunten van de commissie â€˜detailsâ€™. Volgens
het CDA heeft de raad op cruciale momenten de juiste beslissingen genomen. Ook de VVD tilde niet zwaar aan de
onvolledige informatieverstrekking aan de raad. Volgens de VVD zou de raad - als zij wel alles tijdig geweten had - niet
tot een andere beslissing over Distriport zijn gekomen.

Oppositie: motie van afkeuring want in strijd met de wet
De oppositiepartijen dachten daar anders over. Zij vonden de reactie van het college op de kritiekpunten onvoldoende.
Verder vroegen zij prof. Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Groningen, om advies en concludeerden
dat het college de actieve informatieplicht meermalen niet goed heeft uitgevoerd. Dat is in strijd met de Gemeentewet
en daarmee wel degelijk een politiek-bestuurlijke onrechtmatigheid, volgens de hoogleraar. De OK(Ã©)-partij, PvdA en
Gemeentebelangen dienden een motie van afkeuring in. De PvdA sprak van een politieke doodzonde en vond dat het
college moest opstappen. De motie werd verworpen met 6 stemmen voor en 13 tegen. De coalitiepartijen VVD en CDA
en twee leden van Gemeentebelangen (Van Leijen en Van der Roest) stemden tegen.

Feiten niet van belang
VVD en CDA dienden ook een motie in waarin ze stelden dat â€˜het college rechtmatig heeft gehandeldâ€™ en dat
â€˜het college de raad tijdig en juist heeft geÃ¯nformeerdâ€™. Deze motie werd aangenomen. De
rekenkamercommissie heeft echter geen duidelijke conclusie getrokken over de rechtmatigheid. Dat is vreemd, want
dat was wel haar opdracht. De notitie van Elzinga doet wat de rekenkamercommissie had moeten doen: oordelen dat
de Gemeentewet meermalen is overtreden. Dus is er niet rechtmatig gehandeld. De commissie heeft verzuimd dat te
melden.

Vervolgens verdraaiden en negeerden de coalitiepartijen de duidelijke kritiekpunten van de rekenkamercommissie en
de conclusie van de hoogleraar. Kennelijk zijn feiten voor de meerderheid van de raad toch niet van belang en wil zij
een bestuur dat in strijd met de wet handelt. We zijn wel blij dat de oppositie de problemen heeft benoemd en haar
tanden heeft laten zien. Laten we hopen dat daarmee een begin is gemaakt met het uitvoeren van de adviezen van de
rekenkamercommissie: een actievere houding van de raad met meer controle en bijsturing en met meer openheid en
transparantie in de besluitvorming.

namens Berkhout is Boos!

Bijlagen

• Motie van OK(Ã©)-partij, PvdA en Gemeentebelangen
• Notitie prof. D.J. Elzinga
• Motie van VVD en CDA
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• Rapport rekenkamercommissie

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook
wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 9 april 2014 10:58
Post, mw. E. (Elisabeth); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd); Bond, dhr. J.H.M. (Jaap);
Geldhof, mw. ing. J. (Joke); Sweet, mw. drs. E.M. (Elvira); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van
Secretariaat Bond; Secretariaat Geldhof; Secretariaat Talsma; Secretariaat Post;
Secretariaat Sweet; Secretariaat van Run; secretariaatcdk
Openbare besluitenlijst GS 8 april 2014
GS2014-04-08OBV.pdf

Beste leden van GS,
Bijgaand stuur ik u de openbare besluitenlijst van de GS-vergadering van 8 april 2014.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland
023 - 514 4753 /
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

woensdag 8 april 2015 08:03
Remkes, dhr. J.W. (Johan); Bond, dhr. J.H.M. (Jaap); Geldhof, mw. ing. J. (Joke);
Post, mw. E. (Elisabeth); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Sweet, mw. drs. E.M. (Elvira);
Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd); Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van;
Hof milder voor Hooijmaijers

Algemeen Dagblad
VVD-politicus de cel in wegens corruptie
08-04-2015 / pagina 06
den haag | Voormalig VVD-politicus Ton Hooijmaijers moet 2,5 jaar de cel in.
Dat heeft de rechter gisteren in hoger beroep bepaald. Hooijmaijers heeft zich
schuldig gemaakt aan corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. De rechter
acht bewezen dat hij zich als gedeputeerde in Noord-Holland liet omkopen.
Met het vonnis komt een einde aan een jaren slepende procedure tegen
Hooijmaijers, die inmiddels geen lid meer is van de VVD. In eerste instantie
was hij tot 3 jaar cel veroordeeld. Tijdens het hoger beroep mocht Hooijmaijers
het vonnis thuis afwachten, maar nu gaat hij alsnog de gevangenis in. Ook moet
hij provincie Noord-Holland 10.000 euro schadevergoeding betalen. Zijn vrouw
Jocelyne is vrijgesproken van medeplichtigheid.
De rechter vindt dat hij â€˜het vertrouwen in het openbaar bestuur erns g hee
geschaadâ€™. De straf in hoger beroep is lager omdat hij â€˜van gevierd poli ek
bestuurder maatschappelijke paria is gewordenâ€™ en doordat hij en zijn gezin
veel hebben geleden onder alle commotie, aldus de rechter.
Hooijmaijers heeft altijd volgehouden â€˜volstrekt onschuldigâ€™ te zijn. De
rechter noteert elf gevallen van omkoping en het witwassen van 276.000 euro.
Als gedeputeerde nam hij geld aan van projectontwikkelaars en bouwbedrijven. In
ruil daarvoor werden ze bevoordeeld bij allerlei projecten van de provincie.
Valse facturen via het bedrijf van zijn vrouw en een bevriende makelaar moesten
de fraude maskeren. De makelaar is gisteren veroordeeld tot 240 uur taakstraf
en 3 maanden voorwaardelijke celstraf.
De straf voor Hooijmaijers is opvallend hoog. Per jaar gaan gemiddeld zeven
ambtenaren of politici slechts kort de cel in voor corruptie.
de Volkskrant
Lager vonnis voor Ton Hooijmaijers
08-04-2015 / pagina 16
AMSTERDAMOud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers hoeft van het gerechtshof in
Amsterdam minder lang de cel in. De voormalig politicus werd gisteren in hoger
beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar cel.
Het Hof acht bewezen dat Hooijmaijers zich als gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland elf keer heeft laten omkopen, betrokken is geweest bij het
opmaken van dertien valse facturen en dat hij in totaal 296 duizend euro heeft
witgewassen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geÃ«ist tegen de voormalig
VVD-politicus. Het Hof sprak hem vrij van een aantal feiten en woog ook de
'desastreuze gevolgen' mee die de strafzaak heeft gehad voor Hooijmaijers en
zijn gezin.
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Volgens het hof onderhield Hooijmaijers als gedeputeerde nauwe banden met
ondernemers in de vastgoedsector. Dat was nodig voor zijn functie, maar volgens
het Hof ging het bij Hooijmaijers 'naadloos over in het van die personen of
bedrijven aannemen van betalingen of beloften'.
Hooijmaijers, die van 2005 tot 2009 gedeputeerde was, heeft tot op heden
volgehouden dat hij onschuldig is. Hij zei dat hij betalingen ontving voor
diensten die hij geleverd had in de periode dat hij geen bestuurder was.
Hooijmaijers en zijn vrouw waren gisteren niet bij de uitspraak aanwezig. Zijn
echtgenote werd door het OM beschouwd als medeverdachte, omdat zij directeur
was van de vennootschap waar veel betalingen binnenkwamen. Het Hof sprak haar
vrij, omdat niet vaststaat dat zij op de hoogte was van de strafbare
handelingen van haar man.
Het Hof stelt in het vonnis dat Hooijmaijers ernstige schade heeft toegebracht
aan 'het vertrouwen in politiek bestuurders'. Maar het Hof heeft wel de
persoonlijke omstandigheden meegewogen. Hooijmaijers is volgens het Hof van
'gevierd politiek bestuurder' verworden tot 'maatschappelijke paria'.
Het OM trof met de meeste medeverdachten een schikking. In totaal betaalden
zeven ondernemers en vier bedrijven ruim 100 duizend euro. Voormalig makelaar
Arnold van der K. weigerde een schikking en werd gisteren veroordeeld tot 240
uur dienstverlening en een voorwaardelijk celstraf van drie maanden voor
valsheid in geschrift en witwassen.
De Telegraaf
Hof milder voor Hooijmaijers
08-04-2015 / pagina 012
Corrupte ex-gedeputeerde krijgt 2,5 jaar cel
Saskia Belleman Amsterdam Ex-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers
is door het Amsterdamse gerechtshof in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar
gevangenisstraf. Hij kreeg de straf voor elf gevallen van omkoping, dertien
gevallen van valsheid in geschrifte en het witwassen van 276.000 euro. Zijn
echtgenote Jocelyne P. werd vrijgesproken van betrokkenheid. Ze woonden de
uitspraak geen van beiden bij.
Voor zover bekend is het voor het eerst dat een politiek bestuurder in
Nederland tot een zo lange gevangenisstraf is veroordeeld. De beslissing valt
lager uit dan de drie jaar die Hooijmaijers eerder van de rechtbank in Haarlem
kreeg. Dat kwam onder meer doordat het hof hem van meer beschuldigingen
vrijsprak dan de rechtbank, maar ook omdat de gevolgen van de strafzaak voor
het gezin van de ex-gedeputeerde â€™desastreusâ€™ zijn geweest. Dat betekent dat
volgens het hof Ã©Ã©n doel van een straf ruimschoots is gehaald, de vergelding.
Het hof: â€žDe corruptie maakte Hooijmaijers van een gevierd politiek
bestuurder tot een maatschappelijke paria. Het leed dat de andere leden van het
gezin is en nog wordt aangedaan, treft daarbij indirect ook de verdachte.
Daarnaast is hij niet eerder voor strafbare feiten veroordeeld.â€
Het gerechtshof rekent het Hooijmaijers zwaar aan dat het onderhouden,
namens de provincie, van relaties met ondernemers in de vastgoedsector naadloos
overging in het aannemen van geld. Hij vond het vanzelfsprekend dat hij werd
betaald voor zijn adviezen en informatie waarover hij als gedeputeerde kon
beschikken. â€žEen integere overheid is een rijk, maar ook een kwetsbaar bezit.
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Corruptie tast de fundamenten van een democratische rechtsstaat aanâ€ , aldus het
hof.
Hooijmaijersâ€™ advocaat Frits Schneider zegt dat er de komende twee
weken wordt gekeken of er aanknopingspunten zijn voor cassatie. Dan wordt de
zaak niet meer inhoudelijk behandeld, maar buigt de Hoge Raad zich over de
vraag of het hof de wet goed heeft toegepast.
Makelaar Arnold van der K., die behulpzaam was met het verdoezelen van
de illegale geldstromen, kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie
maanden en de maximale taakstraf van 240 uur.

Het Financieele Dagblad
Gerechtshof verlicht celstraf voormalig VVD-politicus Hooijmaijers
08-04-2015 / pagina 05
Vasco van der Boon
Amsterdam
Voormalig VVD-politicus Ton Hooijmaijers moet van het gerechtshof Amsterdam
korter de cel in dan van de rechtbank Haarlem. Het gerechtshof in Amsterdam
veroordeelde de oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland in hoger beroep
dinsdagmiddag tot tweeÃ«nhalf jaar cel wegens corruptie, vervalsen en witwassen.
Dat is een halfjaar minder dan de drie jaar cel waar de Haarlemse rechtbank
Hooijmaijers eerder toe had veroordeeld.
Het gerechtshof acht bewezen dat Hooijmaijers zich elf keer heeft laten
omkopen, dertien keer valsheid in geschrifte heeft gepleegd enâ‚¬276.000 heeft
witgewassen. Het hof spreekt Hooijmaijers van een aantal andere feiten vrij,
waarvoor de rechtbank Hooijmaijers eerder wel had veroordeeld.
Het Openbaar Ministerie (OM) handhaafde in hoger beroep de eis van een
onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar tegen Hooijmaijers. Vier jaar celstraf
is noodzakelijk volgens het OM vanwege deâ€˜buitengewone ernst en omvangâ€™ van de
corruptie van Hooijmaijers. Het is de grootste ambtelijke corruptieaffaire in
Nederland tot nu toe.
Het hof veroordeelt de handelwijze van Hooijmaijers alsâ€™een ernstige inbreuk op
het vertrouwen in politiek bestuurdersâ€™. Maar een lagere straf is volgens het
hof gepast omdat Hooijmaijers en zijn gezin al vijf jaar lijden onder de
strafvervolging. Hooijmaijers is volgens het hof inmiddelsâ€™een maatschappelijke
pariaâ€™. Het strafdoel vergelding is voor een deel al gerealiseerd, aldus het
hof.
Hooijmaijers zat als gedeputeerde van Noord-Holland in het dagelijks bestuur
van de provincie. Hij had de zware portefeuilles financiÃ«n en ruimtelijke
ordening. Eerder was hij wethouder in Amsterdam. Van deâ‚¬1,8 mln die
Hooijmaijers als politicus van bedrijven ontving, kwalificeerde het OM zes ton
als smeergeld.
Hooijmaijers probeerde ook in hoger beroep grotendeels zijn onschuld te
bepleiten. Hier en daar was hij slechts een beetje slordig met de bonnetjes,
maar dat was volgens hem allemaal voor het goede doel: zijn
verkiezingscampagnes als VVD-kandidaat. Hooijmaijers voerde ook aan dat zijn
vervolging oneerlijk is, omdat zijn vermeende omkopers niet worden vervolgd.
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Het hof verwerpt dat verweerâ€˜omdat van gelijke gevallen geen sprake isâ€™.
In ruil voor direct of indirect ontvangen steekpenningen verleende Hooijmaijers
volgens het hof direct of indirect gunsten. Het gaat hierbij volgens het hof om
onjuiste relaties van Hooijmaijers als politicus met onder meer de
projectontwikkelaars Luigi Prins, Ted Biesterbos en Gijs de Jager. Hetzelfde
oordeel velt het hof ten aanzien van relaties van Hooijmaijers met
vastgoedbedrijven rond onder meer Schiphol, aannemers als Ballast Nedam en de
voormalige bank Fortis. In ruil voor steekpenningen zou Hooijmaijers het
huisbankierschap van de provincie aan Fortis hebben gegund.
Volgens het hof aanvaardde Hooijmaijers ook een belofte van een miljoen gulden
van een tussenpersoon die in ruil daarvoor verlangde dat de politicus voor een
bouwproject in Amstelveen van vastgoedondernemer Harry Muermans zou lobbyen.
Volgens het hof verleende Hooijmaijers die gunst ook daadwerkelijk als
tegenprestatie.
De vrouw van Hooijmaijers was directeur van de bv waaraan Hooijmaijers veel
geld liet overmaken. Zij is eerder door de rechtbank als medeverdachte van haar
man vrijgesproken. Het hof spreekt haar nu ook weer vrij. Het OM eiste dat de
partner van Hooijmaijers alsnog wegens medeplichtigheid een maximale werkstraf
van 240 uur zou worden opgelegd. Het OM eiste tegen haar bovendien een
voorwaardelijke celstraf van drie maanden.
NRC Next
hoger beroep 2,5 jaar cel voor VVDâ€™er Hooijmaijers
08-04-2015 / pagina 06-7
Amsterdam.
Amsterdam. Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft in hoger beroep 2,5 jaar cel
gekregen van het Hof wegens omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Dat
is een half jaar minder dan hij in 2013 had gekregen. De VVDâ€™er ontving ruim
1,8 miljoen euro aan smeergeld, vooral van bouwbedrijven en zou hij 5 ton
hebben witgewassen. Hooijmaijersâ€™ vrouw Jocelyn P. werd opnieuw vrijgesproken.
Trouw
Hof legt oud-gedeputeerde Hooijmaijers lagere straf op
08-04-2015 / pagina 006
Omkoping en witwassen
Ton Hooijmaijers, oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, is
veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor omkoping, valsheid in geschrift
en witwassen.
Het gerechtshof Amsterdam heeft de voormalig VVD-prominent deze straf opgelegd.
Het hof was milder in zijn oordeel dan eerder de rechtbank Amsterdam. Die legde
een straf op van drie jaar cel. Het Openbaar Ministerie zat daar nog boven met
een strafeis van vier jaar.
Volgens het hof liet Hooijmaijers zich betalen door adviezen te verstrekken en
beloften te doen aan ondernemers uit voornamelijk de vastgoedsector. De VVD'er
heeft altijd volgehouden dat het hier ging om diensten die niets te maken
hadden met zijn functioneren als bestuurder.
Volgens het hof echter had de verdachte minimaal moeten vermoeden dat de
betalingen en beloften zijn gedaan met het oog op zijn functie bij de
provincie. Zij hadden er alle baat bij dat Hooijmaijers hen gunstig gezind was
en op het provinciehuis zijn best voor hen deed.
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Hooijmaijers ontving de gelden niet op eigen rekening maar via een bevriende
makelaar of via een adviesbureau dat op naam van zijn vrouw stond.
De laatste is na eerder bij de rechtbank te zijn vrijgesproken, ook door het
hof niet veroordeeld. De makelaar is door het hof veroordeeld tot een
voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur.
De straf voor de voormalige VVD-bestuurder werd licht gematigd doordat hij "van
een gevierd politiek bestuurder een maatschappelijke paria is geworden" en
doordat zijn gezin en hij al vijf jaar lang "op indringende wijze" de gevolgen
van de strafzaak ondervinden.
Hooijmaijers zelf was gisteren afwezig.
Haarlems Dagblad - Noordhollands Dagblad - IJmuider Courant - Noordhollands Dagblad - Gooi- en Eemlander IJmuider Courant - Gooi- en Eemlander
Lagere straf voor â€™pariaâ€™ Ton Hooijmaijers
8 april 2015
door Roel van Leeuwen
Oud-gedeputeerde moet twee en een half jaar de cel in
Amsterdam Ton Hooijmaijers heeft â€™ernstig inbreukâ€™ gemaakt op het vertrouwen dat moet kunnen worden
gesteld in een politiek bestuurder. Het hof veroordeelde de oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
daarom in hoger beroep tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee en een half jaar. Voor Hooijmaijers â€“ die
vanwege een griepje verstek liet gaan bij de uitspraak â€“ betekent dit een strafvermindering van een half jaar in
vergelijking met de eerdere straf die door de rechtbank in Haarlem was opgelegd. De voorzitter van het hof gaf aan
bij de strafoplegging rekening te hebben gehouden met het feit dat Hooijmaijers, die ooit een â€™gevierd
bestuurderâ€™ was, nu een â€™maatschappelijke pariaâ€™ is en dat de zaak Oranje al vijf jaar in beslag heeft
genomen. Daarnaast heeft het hof minder feiten bewezen verklaard dan de rechtbank.
Vermoeden Hooijmaijers liet zich betalen door ondernemers uit voornamelijk de vastgoedsector. Hij heeft altijd
verklaard dat deze betalingen geen verband hielden met het feit dat hij gedeputeerde was. Maar het hof stelt dat
Hooijmaijers minimaal heeft moeten vermoeden dat de betalingen en beloften zijn gedaan met het oog op zijn
functie bij de provincie.
In een aantal gevallen heeft Hooijmaijers zich ingezet voor provinciale projecten, terwijl hij in dat verband
betalingen of een belofte had aangenomen. En deze vorm van corruptie wordt hem zwaar aangerekend door het
hof. ,,Corruptie tast de fundamenten van de democratische rechtstaat aanâ€™â€™, aldus de voorzitter. ,,Corruptie
leidt tot bevoordeling van diegenen die betalen. Van een gedeputeerde mag worden verwacht dat hij integer
handelt zonder persoonlijk gewin na te streven.â€™â€™
Signaal
Persadvocaat-generaal Wiegant toonde zich ondanks de strafvermindering tevreden. ,,Het hof geeft het signaal af
dat bestuurders die zich schuldig maken aan ambtelijke omkoping kunnen rekenen op forse
gevangenisstraffen.â€™â€™ Hooijmaijers hield zijn werkwijze jarenlang verborgen door betalingen via een
vennootschap van een bevriende makelaar te laten lopen. Deze makelaar (A. van der K., red.) werd door het hof
veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur.
Jocelyn P. â€“ de echtgenote van Hooijmaijers â€“ werd door het hof, net als eerder door de rechtbank,
vrijgesproken. Het is nog onduidelijk of Hooijmaijers in cassatie gaat bij de Hoge Raad.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Elf gevallen van omkoping bewezen
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8 april 2015
door een verslaggever
Ton Hooijmaijers heeft zich volgens het hof tijdens zijn periode als gedeputeerde ruimtelijke ordening van de
provincie Noord-Holland schuldig gemaakt aan elf gevallen van omkoping en dertien gevallen van valsheid in
geschrifte. Ook zou hij voor 276.000 euro hebben witgewassen. Hierbij gaat het om twaalf geldbedragen.
Het hof acht bewezen dat Hooijmaijers een miljoen gulden zou zijn beloofd om woningbouw mogelijk te maken in
de Bovenkerkerpolder in Amstelveen.
Ook zou hij zich hebben laten betalen (59.500 euro) om de provincie grond te laten aankopen voor het
bedrijventerrein Distriport in Koggenland en zou hij zich hebben laten omkopen door diverse ondernemers.
Het hof acht niet bewezen dat Hooijmaijers zich had laten omkopen voor nog eens 425.000 euro
(Bovenkerkerpolder). Twee andere giften van 107.100 en 59.500 euro waren volgens het hof niet bedoeld als
omkoping. Deze bedragen hadden betrekking op werkzaamheden die hij had verricht in de periode dat hij nog geen
gedeputeerde was.
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden

6

Onderwerp

Rol gemeenteraad bij behandeling Distriport bij Raad van State

Van
Aan

Secretariaat Bond

Verzonden

donderdag 7 maart 2013 23:29

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 7 maart 2013
Rol gemeenteraad bij behandeling Distriport bij Raad van State

Was de gemeenteraad tijdig en volledig geïnformeerd over de manier waarop het
bestemmingsplan Distriport bij de Raad van State werd behandeld? Wist zij van de 'knip': de
verdeling van Distriport in twee delen? Wist zij dat er in de markt een belangstelling van 30 tot
35 ha voor Distriport was? De gemeenteraad beweerde dit allemaal wel op 19 december 2011.
Maar lagen daar besluiten en bewijzen onder?
De rekenkamercommissie van Koggenland doet onderzoek naar de rechtmatigheid van de
besluitvormingsprocessen rond Distriport. Hieronder belichten we een kwestie die de
rekenkamercommissie wellicht zal bestuderen als zij onderzoekt of de gemeenteraad tijdig en
volledig is geïnformeerd in het bestemmingsplanproces en of zij de Raad van State wel correct
heeft geïnformeerd.
Beweringen bij Raad van State door gemeenteraad goed onderbouwd?
Op 19 december 2011 behandelde de Raad van State het bestemmingsplan Distriport. Daaraan
was een traject van vele jaren voorafgegaan met inspraak, onderzoeken, zienswijzen en het
uiteindelijke besluit van de gemeenteraad op 8 februari 2010. Aan de ene kant zaten de diverse
bezwaarmakers, aan de andere kant zat de advocaat van de gemeente namens de
gemeenteraad. Niemand anders dan de gemeenteraad is immers verantwoordelijk voor het
raadsbesluit: het bestemmingsplan Distriport. Maar wist de gemeenteraad in december 2011
eigenlijk wel welk plan zij indiende? Vooral twee punten zijn opvallend:
 Vlak voor de zitting (brief d.d. 7 december 2011) verdeelde de advocaat van de gemeente
'namens de raad van de gemeente Koggenland' het bestemmingsplan Distriport in twee
delen: een plandeel A (70%) en een plandeel B (30%). Men stelde aan de Raad van State
voor eventueel alleen plandeel A goed te keuren. Dat was op de valreep een zeer
ingrijpende wijziging in het bestemmingsplan, ingediend namens de gemeenteraad. Maar
wisten de raadsleden daarvan? Waren zij er op 7 december 2011 – toen dat voorstel
schriftelijk naar de Raad van State ging – van op de hoogte dat het bestemmingsplan zo
drastisch gewijzigd werd? Was men tijdig en volledig geïnformeerd? Lag er een raadsbesluit
om die wijziging aan te brengen?
 Tijdens de rechtszitting op 19 december 2011 werd het onderwerp 'nut en noodzaak'
behandeld. De bezwaarmakers betoogden dat nut en noodzaak niet waren aangetoond en
dat de rapporten zelfs uitwijzen dat er veel te weinig behoefte in de markt is. Ter plekke
werd echter namens de gemeenteraad verklaard dat er voor 30 tot 35 ha belangstelling
voor het bedrijventerrein zou zijn. Die verklaring kwam niet van de advocaat, niet van de
wethouder, niet van een ambtenaar. De bewering dat er 30 tot 35 ha belangstelling zou zijn
werd in de rechtszaal gedaan door een medewerker van de projectontwikkelaars. Zonder
enige onderbouwing. De staatsraden – rechters - vroegen niet door. Het is gebruikelijk dat
men de informatie die de overheid inbrengt voor waar aanneemt. De bezwaarmakers
moeten eventueel het tegendeel bewijzen. Maar het was uiteraard onmogelijk om ter
plekke afdoende te bewijzen dat die inschatting van de belangstelling veel te hoog was.
Belangrijk is echter de vraag: waarom deed de gemeenteraad dat? Wist de gemeenteraad
van die belangstellingscijfers? Had zij onderbouwing voor de hoge schatting die zij daar
deed? En als er geen onderbouwing voor die belangstellingscijfers is, heeft de
gemeenteraad dan de rechters iets op de mouw gespeld? Om het plan er maar door te
krijgen?
Kortom: is de gemeenteraad in deze fase van het bestemmingsplantraject wel goed
geïnformeerd? Kan zij de beweringen die zij deed wel onderbouwen? En heeft zij de Raad van
State wel goed geïnformeerd? Wij vertrouwen erop dat de rekenkamercommissie onder andere
deze punten grondig zal onderzoeken.

De raadsleden moeten òfwel hun uitspraken bij de Raad van State hard maken, òfwel hun
beweringen intrekken en erkennen dat ze de Raad van State niet juist hebben geïnformeerd.
Want zomaar dingen beweren, dat kan natuurlijk niet.
Koggenland 'op safe' met betaling aan Westfrisiaweg
Nog even iets anders. Vorige keer meldden wij dat de gemeente Koggenland wellicht toch niet zo
'op safe' speelt voor wat betreft de bijdrage van 6,5 miljoen aan de Westfrisiaweg. De gemeente
stelde dat de provincie die 6,5 miljoen zal betalen als Distriport er niet komt. Wij hebben de
gemeente om opheldering gevraagd. Zij stuurden als bewijs het antwoord van Gedeputeerde
Staten op vragen die de PVV-fractie in juli 2011 stelde. Er liggen nu de volgende documenten en
afspraken over wie de kosten voor de ontsluiting van Distriport op de A7 moet betalen:
 September 2004: Provinciale Staten nemen motie 8-32 aan behorend bij het provinciaal
streekplan waarin staat dat 'de kosten voor de relevante infrastructuur ten laste komen van
het Jaagwegproject'. Kortom: de provincie besluit dat Distriport 6,5 miljoen moet betalen
voor de aanleg van de weg.
 December 2010: Gedeputeerde Post meldt in een e-mail aan de stuurgroepleden van het
project Westfrisiaweg dat de gemeente Koggenland zal voldoen aan de verplichting om 8,5
miljoen bij te dragen aan het project. De provincie zal alleen als kassier optreden voor de
6,5 miljoen die door de ontwikkelaars van Distriport worden betaald.
 Juli 2011: In haar reactie op Statenvragen van de PVV (2011-64) antwoorden
Gedeputeerde Staten met 'ja' op de vraag 'Heeft de provincie Noord-Holland van de
gemeente Koggenland het risico overgenomen voor wat betreft de ontbrekende opbrengst
van 6,5 miljoen voor de aanleg van de N23 uit de ontwikkeling van Distriport?'.
 Oktober 2012: In de voordracht voor Provinciale Staten met daarin de begroting voor de
Westfrisiaweg staat in de tabel 'Geraamde dekking' onder de kop 'Bijdragen van
gemeenten': Gemeente Koggenland 1 (Distripoort) 6,5 miljoen.
Hoe zit het nu? De gemeente beroept zich op het antwoord op een door de PVV in juli 2011
gestelde vraag. Maar in de door de provincie aangenomen motie, de e-mail van verantwoordelijk
gedeputeerde Post en in de recent in oktober 2012 door de provincie aangenomen begroting voor
de Westfrisiaweg staat duidelijk dat NIET de provincie, maar juist Koggenland of de
projectontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor de 6,5 miljoen. Dus, safe? Niet echt. Is er
werkelijk een hard besluit van de provincie dat de wethouder Wijnker vrijpleit van de betaling van
6,5 miljoen? Feit blijft wel dat wethouder Wijnker destijds heeft getekend voor de 6,5 miljoen
zonder dat daar een deugdelijke dekking voor was.
namens Berkhout is Boos!

Bijlagen:
 Brief gemeenteraad aan Raad van State - 7 december 2011
 Motie 8-32 bij Provinciaal Streekplan - september 2004
 E-mail gedeputeerde Post – 16 december 2010
 Statenvragen PVV – 5 juli 2011
 Voordracht N23 - 12 oktober 2012
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport
/ Jaagweg'
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College Koggenland is de weg kwijt?
Donderdag 30 mei bediscussieerden de gemeenteraadsleden van Koggenland het rapport van de rekenkamercommissie
over Distriport. Een impressie.

Stec-rapport belangrijke pijler onder bestemmingsplan
Burgemeester Sipkes stelde dat de bijlagen van het Stec -rapport â€˜Markttoetsâ€™ in 2007 niet aan de raad hoefden
te worden toezonden omdat de discussie over nut en noodzaak al in de periode 2004 tot 2006 was afgerond. Het
rapport was dus niet van invloed op de nut en noodzaak-discussie, meende zij. Dat is vreemd: in het bestemmingsplan
Distriport dat dateert uit 2010 staat: â€˜Bovenstaande uitkomst en andere aanbevelingen uit de markttoets zijn bij de
verdere planvorming richtinggevend geweest.â€™. Het rapport is dus juist een belangrijke pijler onder het
bestemmingsplan. Zou het geheugen van de burgemeester toch wat minder worden?

Koggenland versus Buck?
Wethouder Wijnker werd gevraagd naar wat precies namens de gemeenteraad is gezegd op 19 december 2011 bij de
Raad van State over de 30 tot 35 ha belangstelling in de markt voor Distriport. Hij meldde dat dit de â€˜actieve
belangstellingâ€™ was. Dat is in strijd met de recente ramingen van Buck Consultants, die de behoefte aan
bedrijventerreinen in heel West-Friesland tot 2040 schatten op 33 ha. Volgens de wethouder - pardon, volgens de
gemeenteraad - was er dus in december 2011 al meer actieve belangstelling voor alleen Distriport dan er tot 2040 in
heel West-Friesland nodig isâ€Š Zou dat echt zo zijn? Dan zit er maar een ding op: het college gaat het rapport van
Buck ferm bestrijden. Wat denkt u?

Risicoâ€™s op betaling 6,5 miljoen afgedekt?

1

Het college tekende in augustus 2008 de Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg en verplichtte zich daarmee tot
betaling van 8,5 miljoen euro: 6,5 miljoen uit de exploitatie van Distriport, en bijna 2 miljoen eigen gemeentelijke
bijdrage. Op 16 december 2010 was gedeputeerde Post in een email zeer duidelijk over wie de verantwoordelijkheid
droeg: â€˜Ik kan u meedelen dat de gemeente Koggenland gewoon zal voldoen aan haar verplichting om deze â‚¬ 8,5
miljoen in te brengen in het project.â€™. Vanaf juli 2011 ontstonden enkele voorzichtige signalen dat de provincie
wellicht de Distriport-verplichting van 6,5 miljoen zou overnemen. Maar hoe groot was het risico voor de gemeente in
de tussenliggende periode: augustus 2008 tot juli 2011? Waaruit blijkt dat de gemeente geen risico liep? In de
raadsdiscussie werd nogmaals bevestigd dat het college dit risico niet vermeldde in de jaarrekeningen. Hoeveel
onbekende risicoâ€™s zijn er nog meer?

Vragen worden niet beantwoord
De vragen van Berkhout is Boos! zullen volgens burgemeester Sipkes niet beantwoord worden. De antwoorden staan
immers volgens haar in het rapport. Dat is niet juist. De vragen zijn juist opgesteld naar aanleiding van het rapport.
Gaat het werkelijk gebeuren dat de raad maandag een rapport aanneemt waar nog zoveel vragen over zijn?

Consequenties noodzakelijk
Wij blijven erbij: de raadsleden - en dus alle inwoners van Koggenland - zijn op diverse momenten onjuist, onvolledig
geÃ¯nformeerd en zelfs buitenspel gezet. Dat mÃ²et consequenties hebben voor het college. Wat gaat de
gemeenteraad doen? Leert zij van het verleden? Maandag 3 juni om 20.00 uur zullen we het horen.

PS Op 29 mei 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland vonnis gewezen in het geschil tussen de provincie en de
projectontwikkelaars over de eigendom van de Distriportgronden. De provincie heeft gewonnen. De gronden blijven bij
de provincie en er zal een schadestaatprocedure volgen waarin de provincie de geleden schade op de ontwikkelaars zal
proberen te verhalen.

Bijlagen

• Inspraak Berkhout is Boos! raadsdiscussie 30 mei 2013
• Rapport Markttoets van Stec groep
• Toelichting bestemmingsplan Distriport p. 53
• Realisatieovereenkomst N23
• Openstaande vragen Berkhout is Boos! n.a.v. rapport rekenkamercommissie
• Vonnis rechtbank Noord-Holland d.d. 29 mei 2013
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U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook
wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
2

3

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Distriport Noord-Holland <nieuwsbrief@distriportnh.nl>
vrijdag 31 mei 2013 15:46
Secretariaat Bond
Claim provincie afgewezen

De gek oppelde afbeelding k an niet wo den wee gegev en Het bestand is mogeli k v e plaa st heeft een ande e naam gek egen of s v e w jde d Cont olee of de k oppel ng v e wi st naa het u ste bestand en de jui te locatie

Distriport Noord-Holland B.V. Postbus 4221, 1620 HE Hoorn | info@distriportnh.nl

De gek oppelde afbeeld ng k an niet wo den wee gegev en Het bestand s mogel jk v e plaatst heeft een ande e naam
gek egen of s v e w jde d Cont olee of de k oppeling v e w jst naa het juis e bestand en de juis e loca ie

Mei 2013

Claim provincie Noord-Holland afgewezen:
bedrijventerrein Distriport stap dichterbij
Op woensdag 29 mei 2013 heeft de rechtbank in Haarlem het eindvonnis in het
geschil tussen de provincie Noord-Holland en Distriport Noord-Holland C.V.
gewezen. De rechtbank heeft de vordering van de Provincie van een bedrag van
â‚¬ 14 miljoen aan gestelde schade buiten beschouwing gelaten, en heeft het
door de provincie gevorderde voorschot van ruim â‚¬ 2 miljoen afgewezen.
Omtrent een eventueel hoger beroep is nog geen beslissing genomen. Distriport
Noord-Holland C.V. meent, dat met deze uitspraak de realisatie van het
bedrijventerrein Distriport een stap dichterbij is gekomen.
Gedurende deze procedure heeft Distriport Noord-Holland C.V. verder gewerkt
om spoedige realisatie van het project Distriport te bevorderen. Zo is onder
meer het bestemmingsplan voor de realisatie van het logistiek bedrijventerrein
bij Berkhout onherroepelijk geworden. Het realiseren van een logistiek
bedrijventerrein nabij Amsterdam en Schiphol dat zonder files vanuit OostNederland en Duitsland kan worden bereikt, zal een goede impuls voor de
werkgelegenheid in de regio West-Friesland opleveren. Distriport Noord-Holland
C.V. hoopt nu snel met de uitvoering van het project te kunnen beginnen en wil
daarover op korte termijn met de provincie in overleg treden.
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DL: GS-secretaresses; Remkes, dhr. J.W. (Johan); Post, mw. E. (Elisabeth); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Sweet,
mw. drs. E.M. (Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd); Bond, dhr. J.H.M. (Jaap); Geldhof, mw. ing. J. (Joke);
Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van

Cc
Verzonden

donderdag 30 mei 2013 16:32

Bijlagen

<<vonnis 29 mei 2013.pdf>>
<<memo eindvonnis Distriport.doc>>

Geachte leden van het college,
Hiermee zend ik u het eindvonnis in de zaak Distriport dat gisteren door de rechtbank Noord-Holland
(voorheen Haarlem) gewezen is.
Ook vindt u een begeleidend memo betreffende het vonnis.
Ik stuur u deze zaken op verzoek van de heer Van Run.
Met vriendelijke groeten,

Telefoon 023 514 3825

Bezoekadres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
www.noord-holland.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Berkhout is Boos! <nieuws@berkhoutisboos.nl>
zondag 22 februari 2015 11:27
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
Open brief aan Provinciale Staten

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 22 februari 2015

Open brief aan Provinciale Staten
Geachte leden van Provinciale Staten,

Op 4 februari 2015 stuurde het college van B&W van Koggenland een brief aan u als leden van Provinciale Staten waarin
ze oproept Distriport voortvarend aan te pakken. Als reden noemt het college: â€˜Inmiddels hebben regionale en
internationale bedrijven belangstelling getoond voor deze A1-locatieâ€™.

Rapport: ontwikkel Distriport niet
Deze oproep staat in vreemd contrast met het rapport â€˜Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming
werklocatiesâ€™. Dit rapport is gemaakt op verzoek van de zeven West-Friese gemeenten, waaronder Koggenland. Het
werd in juli 2014 afgerond maar pas op 18 februari 2015 bekendgemaakt. Het rapport vermeldt over Distriport: â€˜De

markt heeft niet of nauwelijks behoefte aan grootschalige logistiek bedrijventerrein op deze plek.â€™ (p. 35). Het advie
in het rapport is helder: ontwikkel Distriport niet vanwege het ontbreken van substantieel marktpotentieel (p. 7).

Wat wil het college van Koggenland nu eigenlijk? Waarom roept zij u in februari 2015 op Distriport voortvarend aan te
pakken, terwijl zij al sinds juli 2014 weet dat er â€˜geen substantieel marktpotentieelâ€™ is?

Traditie van leugens rondom Distriport
Koggenland heeft een traditie van jokkebrokkerij rondom Distriport. In december 2011 verklaarde de raad van
Koggenland bij de Raad van State dat er voor 35 ha â€˜concrete belangstellingâ€™ was. Dat was voor de Raad van
State een van de redenen om het bestemmingsplan gedeeltelijk goed te keuren. De gemeenteraad heeft die concrete
behoefte van 35 ha echter nooit hard gemaakt, ondanks diverse verzoeken daartoe.

Verder kent Distriport een historie van diverse achtergehouden documenten, onderzoeksrapporten met ontbrekende
cijfers (Jan Baas-rapport), leugens bij de bestuursrechter over het bestaan van documenten (ambtenaren Mels en
Neefjes) en een motie waarin de gemeenteraad de feiten in het advies van de rekenkamercommissie volledig omkeert,
waardoor het niet-informeren van de raad (en daarmee overtreden van de Gemeentewet) achteraf werd goedgekeurd.

De brief aan u is ondertekend door burgemeester R. Posthumus en - bij afwezigheid van de gemeentesecretaris - door
directeur H. Mels. Je zou verwachten dat burgemeester Posthumus als nieuwkomer Koggenland een integere wending
zou geven. Helaas wordt onder zijn leiding de invoering van het Bibob-beleid voor de bouw anderhalf jaar lang
uitgesteld. Hij beschuldigt buurgemeenten ervan dat zij, net als Koggenland, te hoge bouwleges heffen. Van directeur

Mels is bekend dat hij de Alkmaarse bestuursrechter voorloog over het bestaan van een collegebesluit en een verklaring
van Koggenland richting de projectontwikkelaars.
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Maak het hard

Onze vraag aan u is: haal de feiten boven tafel. Laat Koggenland haar oproep om Distriport te ontwikkelen hard maken
in het openbaar. Van wie is er belangstelling, hoeveel en wanneer is die geuit? Namen en rugnummers. Laat Koggenlan
niet opnieuw wegkomen met bluf en leugens.

Wij hopen dat u wilt bijdragen aan helderheid rondom Distriport en integer bestuur in Koggenland.

Met vriendelijke groet,
namens Berkhout is Boos!

Bijlage: Open Brief aan Statenleden inclusief bijlagen (package pdf)

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'

De gek oppelde afbeeld ng k an n et wo den wee gegev en Het bestand s mogel jk v e plaatst heeft een ande e naam gek egen of is v e wi de d Cont olee of de k oppel ng v e w jst naa het juis e bestand en de juiste locat e

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport
(voorheen Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
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Algemene zaken
Provincie steunt gemeentefusie - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina WAT_Regio_05 /editie WAT /auteur HDC Media
Edam De provincie Noord-Holland steunt de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Edam-Volendam en
Zeevang.
Gedeputeerde Staten (GS) sturen het herindelingsadvies, dat een helder beeld geeft over het hoe en waarom
van de fusie, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Elvira Sweet,
gedeputeerde bestuurlijke vernieuwing, is enthousiast over de voorgenomen fusie tussen de buurgemeenten:
,,Het bestuurlijk draagvlak is maximaal, omdat het een herindelingsadvies is dat door de twee betrokken
gemeenteraden unaniem is vastgesteld. GS steunen het herindelingsadvies, omdat het een initiatief is dat van
onderop komt. Dit heeft zowel de voorkeur van de minister als van de provincie.â€™â€™
Na toezending van het herindelingsadvies aan de minister van BZK besluit deze of er een wetsvoorstel wordt
voorgelegd aan de ministerraad. Als de ministerraad instemt met het wetsvoorstel, volgt het parlementaire
besluitvormingstraject in de Tweede en Eerste Kamer.
De nieuwe gemeente zal ongeveer 35.000 inwoners tellen. De samenvoeging gaat in op 1 januari 2016.

Elvira Sweet. Archieffoto

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Inwoners: Nog weinig profijt fusiegemeente - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina SCH_Regio_01 /editie SCH /auteur rick mulder
door Rick Mulder
Schagen De fusie van de oude gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe, anderhalf jaar geleden, ervaart
een groot aantal inwoners als negatief. De afstand tot het gemeentebestuur is groter geworden en het
vertrouwen in burgemeester en wethouders afgenomen. Dat blijkt uit een enquÃªte van deze krant.
Van de 382 respondenten, van wie iets meer dan de helft uit Zijpe, ziet 65 procent vooral nadelen, met name
vanwege de hogere belastingen.
,,Dat snap ik. Veel inwoners hebben de (geplande) bezuinigingen nog op hun netvlies staan, maar die zijn niet
door de fusie ontstaanâ€™â€™, aldus burgemeester Marjan van Kampen.
Inwoners uit de voormalige gemeente Zijpe hebben met 142 respondenten de enquÃªte het meest ingevuld. De
minste respons kwam uit Harenkarspel.
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Betrokken Inwoners uit beide gemeenten merken dat de afstand tot het gemeentebestuur na de fusie is
gegroeid. Ze voelen zich nu minder bij de gemeente betrokken en hebben minder contact met de raadsleden en
wethouders. ,,Ik vind dat het in de praktijk meevalt. Raadsleden en wethouders komen net zo vaak als voor de
fusie de kernen in of verschijnen in de lokale media. Wanneer je als inwoner die media niet volgt dan merk je
dat ook nietâ€™â€™, stelt Van Kampen. Met bewonersavonden, bezoek aan de kernen en gesprekken met
bewoners proberen bestuurders de afstand tussen hen en de inwoners zo klein mogelijk te houden en het
vertrouwen van de burgers terug te winnen.
Van een betere dienstverlening van de gemeente Schagen merken de ondervraagden nog weinig, terwijl dit wel
steeds als Ã©Ã©n van de voordelen van een gemeentelijke herindeling werd genoemd. Bij vragen of klachten
wordt veertig procent van de inwoners nog net zo snel geholpen als voor de fusie. Ook bij het aanvragen van
documenten merkt 62 procent geen verandering.
Sneller ,,We zijn op dit moment volop bezig om dat te verbeteren. De baliemedewerkers leren meer in gesprek
te gaan met de burgers en dat levert een betere en snellere dienstverlening opâ€™â€™, vertelt Van Kampen.
De meeste Schagenaars, 79 procent, noemen het positief dat de voorzieningen wel in stand zijn gebleven.
De overheid geeft gefuseerde gemeenten tot twee jaar na de officiÃ«le fusie de tijd om optimaal te presteren.
Van Kampen vindt dat Schagen binnen anderhalf jaar na de fusie de zaken al aardig op de rit heeft . ,,Al kan
alles nog beter en dan met name de dienstverlening.â€™â€™

Van Kampen â€Švolop bezigâ€Š

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™WÃ©l perspectief in regio Alkmaarâ€™ - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina ALK_Regio_06 /editie ALK /auteur robert jan van der woud
door Robert Jan van der Woud
Zuid-Scharwoude Een leegloop wat betreft de beroepsbevolking, een lagere economische groei, een vergrijzing
van 70 procent in de komende decennia. Het is nogal een doemscenario dat voor Noord-Holland Noord wordt
geschetst in het rapport â€™Demografische ontwikkeling in Noord-Hollandâ€™.
Maar burgemeester Hans Cornelisse ziet het allemaal niet zo zwart als in het rapport wordt gesteld. De ene
beweging lokt namelijk de andere uit, stelt Cornelisse vast. ,,Op basis van de huidige prognoses loopt de
beroepsbevolking in de regio Alkmaar inderdaad terug en dat betekent minder economische groeiâ€™â€™,
erkent hij. ,,Maar desondanks kan er groei zijn. Economische groei gaat ook over daadkracht, en dat kan
vervolgens weer leiden tot arbeidsmigratie.â€™â€™
Woningen Volgens het rapport werkt Amsterdam als een magneet, en zullen beroepsbevolking en dus
economie in de hoofdstad toenemen. ,,Maar dan keert de wal het schipâ€™â€™, voorziet Cornelisse.
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De woningen in Amsterdam zullen door de toenemende vraag zo duur worden, dat mensen ervoor kiezen om
niet Ãn, maar bÃj de hoofdstad te wonen. ,,Bijvoorbeeld in een regio als Alkmaar die goed verbonden is met
Amsterdam. Noord-Holland is natuurlijk geen eiland, net als de rest van Nederland.â€™â€™
Het rapport schetst â€™allemaal vergrijzing en afnameâ€™, stelt de burgemeester vast. ,,Dan kun je denken
dat er geen perspectief meer is voor de regio. Maar we kunnen het ook van de optimistische kant bekijken. In
de agrarische sector en het toerisme zullen meer mensen nodig zijn, en dat leidt tot arbeidsmigratie. Met goede
ideeÃ«n trek je mensen ook weer aan. En ook in de zorg zijn meer mensen nodig, juist door die toenemende
vergrijzing. De magneetwerking van Amsterdam is maar Ã©Ã©n deel van het verhaal.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Toezicht - De Telegraaf
31-05-2014 /pagina 033 /sectie TVActueel /auteur Genugten, Ronneke van der
Een pand van het oude sanatorium Zonnestraal in Hilversum leek mij een perfecte plaats om over toezicht in de
omroep te praten. Het was daar waar ooit patiÃ«nten die leden aan ziektes als tuberculose onder streng
toezicht stonden om te voorkomen dat de besmettelijke ziektes zouden overslaan naar gezonde mensen.
De gezonde patiÃ«nten bestonden dit keer uit toezichthouders en bestuurders van publieke omroepen en het
doel was van gedachten te wisselen over de moderne eisen die aan goed toezicht moeten worden gesteld.
Zij waren uitgenodigd door het Commissariaat van de Media, dat toezicht moet houden op het handelen van
publieke en commerciÃ«le omroepen, en het Cipo, een instelling onder leiding van de commissaris van de
koning in Noord-Holland, de VVD-er Johan Remkes, die moet waken over de integriteit binnen de Publieke
Omroep.
Politiek Den Haag heeft jarenlang commerciÃ«le exploitatie van Publieke Omroep tegen gehouden. Dat opende
toen ruim de weg naar omkoping. Een staart van een vliegtuig kon gratis tickets opleveren, regisseurs kregen
van tabaksfabrikanten een envelopje met inhoud aangeboden als ze een bord bij een sportwedstrijd wat langer
in beeld hielden dan normaal gewenst was. Aan deze praktijken kwam een einde toen het toezicht werd
verscherpt, maar ook toen commerciÃ«le zendtijd werd toegestaan.
Medewerkers die alsnog de verleiding van een extraatje niet konden weerstaan, stalen vanaf dat moment
rechtstreeks uit de kas van de omroep, die minder reclamezendtijd kon omzetten als de klant op andere wijze in
beeld kon komen dan in een betaalde Sterspot. Ook werd de ontvangst van cadeaus aan banden gelegd.
Zelf stuurde ik eens een dure camera retour die ik als kerstcadeau van een producent had gekregen. Een paar
dagen later stond er een gigantische kerstboom met lichtjes in mijn tuin. Met daarbij het volgende briefje: Beste
Fons, aangezien jij relatiegeschenken terugstuurt, wordt deze boom op 6 januari weer weggehaald. Dat was
nog eens mooi terugkomen.
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(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Rijk trekt handen af van bufferzones - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina HDC_Metropool_02 /auteur frans van den berg
door Frans van den Berg
Om te voorkomen dat de grote steden in Nederland letterlijk aan elkaar vast groeien, heeft de rijksoverheid in
het verleden bepaald dat het Groene Hart open moet blijven, net als de buffergebieden tussen de steden. Nu
het rijk die taak laat vallen, is de vraag of de provincies een goede hoeder zijn.
De eerste plannen voor de buffers werden in 1958 gemaakt. Rond Amsterdam zijn er drie buffers. Die tussen
Amsterdam en Purmerend moeten voorkomen dat het veenweidegebied van Waterland wordt volgebouwd.
Westwaarts moet voorkomen worden dat Amsterdam vastgroeit aan Halfweg en Haarlem. In zuid-oostelijke
richting mag de hoofdstad niet vastgroeien aan Weesp en Naarden en moeten de polders rond Ouderkerk aan
de Amstel openblijven.
Maar de buffers werden niet alleen rond Amsterdam ingesteld. Zo moest ook het gebied tussen Leiden, Den
Haag en Zoetermeer open blijven, net als tussen Hilversum en Utrecht.
Afgestoten In het kader van het afstoten van taken, heeft het rijk na vijftig jaar besloten te stoppen met deze
rijksbuffers. Die taak is nu overgedragen aan de provincies. ,,Vertrouwen is de basis van de nieuwe
rolverdelingâ€™â€™, stelt het rijk.
Op papier klinkt dat goed en ook de provincie Noord-Holland stelt dat de bufferzones overeind blijven. Om die
reden wees de provincie een plan van de gemeente Velsen af om een Fun Village te maken in de groenstrook
tussen de Velsertunnel en de Wijkertunnel. Daarbij wees de provincie er op dat al op twee andere plekken aan
de bufferzone wordt geknabbeld: het bungalowpark voor Landal bij het fort in Spaarndam en een mogelijke
haven in de Houtrakpolder.
Bij de provincie wordt benadrukt dat de groene recreatieve buffers tussen de steden behouden blijven. ,,Maar
er is ook oog voor andere maatschappelijke belangen. In het geval van de haven gaat het om werkgelegenheid
en het op peil houden van de concurrentiepositie.â€™â€™ Bovendien liggen er niet voor niets plannen om een
grotere en bredere sluis bij IJmuiden aan te leggen om zo grotere schepen aan te trekken.
En het ministerie? Zij is tevreden: ,,Doordat ook over groen en recreatie afspraken zijn gemaakt is geborgd dat
het stedelijk gebied van Amsterdam en Haarlem fysiek niet aan elkaar zullen groeien.â€™â€™
Ook de plannen van de Zaan-IJ oevers staan niet haaks op het bufferbeleid, stelt het rijk. ,,De activiteiten van
de haven van Amsterdam en de woningbouwopgave zijn van belang voor een gezonde economische groei van
de Metropoolregio Amsterdam.â€™â€™
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(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Noordhollands Dagblad - Gooi- en Eemlander - Haarlems Dagblad
Naar boven
FinanciÃ«le risicoâ€™s fusie â€™goed in beeldâ€™ - Gooi- en Eemlander
31-05-2014 /pagina GHI_Regio_06 /editie GHI /sectie Regio /auteur alexander poort
door Alexander Poort
Bussum De gemeente Bussum heeft de financiÃ«le risicoâ€™s die de aanstaande fusie met Naarden en
Muiden met zich meebrengt goed in beeld. Tot die conclusie komt Ernst en Young, de huisaccountant van de
gemeente. Dit staat te lezen in het verslag bij de accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente
Bussum.
Een van de voornaamste kritiekpunten die tegenstanders van de fusie hebben, is dat het samengaan met
Naarden en vooral Muiden onverantwoorde risicoâ€™s met zich meebrengt. Hierbij wordt altijd gewezen naar
de claim die mogelijk aan het KNSF-terrein in Muiden hangt. Deze zou in de honderden miljoenen kunnen
lopen. Er is ondertussen een overeenkomst gegesloten met KNSF Vastgoed, waarin is vastgelegd dat de claim
van tafel gaat zodra het bestemmingsplan definitief is geworden. Bovendien is in alle fusiebesprekingen altijd
de nadruk gelegd dat er in het definitieve besluit een bepaling moet worden opgenomen waarin staat dat de
nieuwe gemeente en haar inwoners geen nadeel mogen ondervinden van de fusie. Tegenstanders van de fusie
voeren altijd aan dat dit mooie beloften zijn, maar dat dergelijke afspraken geen zekerheid bieden, dus dat er te
weinig zicht is op de echte consequenties. Volgens het accountantsrapport valt dit dus wel mee.
Zorgelijker vindt Ernst en Young dat een bedrag van zeven miljoen van de voorgenomen bezuinigingen nog niet
concreet in de jaarrekening is terug te vinden. Maar â€™op het gebied van de bezuinigingen biedt de
herindeling ook kansenâ€™, staat er in het verslag.

(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Cultuur
Voetsporen van toen - IJmuider Courant
31-05-2014 /pagina HDC_WANDELING_01 /sectie WANDELING /auteur tekst en foto: richard walraven
door Richard Walraven

Wandelen of fietsen langs het verleden

Het is een heerlijke plek om even de benen wat rust te gunnen. Het barst er bovendien van de
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â€™voetsporenâ€™ uit het verleden. Wie deelneemt aan de eerste fiets/wandelroute langs historische plekken
van â€™Huis van Hildeâ€™ mag de ruÃ¯ nes van het kasteel van Egmond niet overslaan.
Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat in 2015 in Castricum zijn deuren opent, komt met acht van dit
soort routes. In het Huis van Hilde worden straks allerlei archeologische vondsten uit Noord-Holland verzameld
en tentoongesteld. Met de wandel- en fietsroutes worden belangstellenden langs de plekken gebracht waar
veel van die vondsten vandaan komen.
Maar ook voor wie niet in de geschiedenis is geÃ¯ nteresseerd is de tocht een aanrader. De wandelaar en
fietser komen langs prachtige plekjes. Zoals de kasteelruÃ¯ ne van de graven van Egmond. Sla in Egmond aan
den Hoef ter hoogte van cafÃ© Het Rode Hert dus rechtsaf de Slotweg in richting slot en galerie de Kapberg,
dat in een van de mooi bewaarde zeventiende-eeuwse huisjes is gevestigd.
Het slot, in de dertiende eeuw gebouwd (op de resten van een ouder slot), was ook de verblijfplaats van graaf
Lamoraal van Egmond (of Egmont, zoals de spelling destijds was), die in 1568 bij de aanvang van de Tachtig
Jarige Oorlog door de Spanjaarden in Brussel werd onthoofd. Vijf jaar later ging zijn kasteel tegen de vlakte. De
Watergeuzen sloopten het op bevel van Dirk van Sonoy om zo te voorkomen dat de Spanjaarden het zouden
gebruiken bij hun beleg van Alkmaar. Van het trotse kasteel bleef nagenoeg niets over. Maar in de jaren dertig
zijn de grachten opnieuw uitgegraven en de fundamenten van het slot hersteld. Van het ooit zo trotse slot zelf is
alleen een stukje van de Rentmeestertoren bewaard gebleven.
Dankzij de restauratie kunnen bezoekers een mooi beeld krijgen van het slot. Sterker de funderingen zijn via
een houten brug gewoon toegankelijk. Je zou er kunnen picknicken of pootjebaden. Om de slotgracht heen is
een lieflijk parkje en staat ook de slotkapel (in 1229 gesticht), die de moeite van een bezoekje waard is.
Lang De lengte van de eerste aflevering van de historische fiets- en wandelroutes is met 32 kilometer voor de
minder geoefende wandelaars wel erg lang. De route laat zich echter vrij eenvoudig in stukken delen. Ook een
mogelijkheid is de hele route te fietsen en ter plaatse een wandeling te maken. Ook daar leent de ruÃ¯ ne in
Egmond aan den Hoef zich uitstekend voor. Een aantal met gekleurde paaltjes gemarkeerde wandelroutes
doen het slot aan.
Een andere plek die zich zeer goed leent voor een wandeling - tussen het fietsen door - is even verderop
gelegen. Aan de Herenweg tussen Egmond en Bergen ligt aan de route een gastvrij restaurantje, Gasterij â€™t
Woud, met parkeerterrein en opgang de duinen in.
Wie met openbaar vervoer komt, kan de route het beste starten vanaf NS-station Alkmaar. De weg voert langs
de Paardenmarkt (massagraf uit het beleg van de stad door de Spanjaarden) en de Molen van Piet naar Heiloo.
Daar zijn onder meer de resten van een palencirkel (een soort houten Stonehenge) uit 800 voor Christus te
vinden.
Monniken Via de Zanddijk wordt van de ene strandwal (waar Alkmaar en Heiloo op gebouwd zijn) overgestoken
naar de andere waar Egmond en Bergen op liggen. Via de Sint Adelbertabdij â€“ de oudste van Holland, waar
nog heuse monniken verblijven â€“ in Egmond-Binnen en de Adelbertusweg gaat het naar de Adelbertusakker
en vandaar naar de slotruÃ¯ ne. Tip voor de bierliefhebbers: het abdijbier van brouwerij Sancti Adalberti (onder
andere in de abdijwinkel verkrijgbaar) is beslist de moeite waard.
Bergen (met als interessepunten de Duitse antitankmuur langs het Bergermeer, en het Russenmonument voor
de 500 Kozakken die sneuvelden in de Slag om Bergen tegen de Fransen) is de vierde historische plaats waar
de route langs voert voor de fietsers en wandelaars terugkeren naar Alkmaar.
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(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad - Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad
Naar boven

Economie landbouw energie
â€™WÃ©l perspectief in regio Alkmaarâ€™ - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina ALK_Regio_06 /editie ALK /auteur robert jan van der woud
door Robert Jan van der Woud
Zuid-Scharwoude Een leegloop wat betreft de beroepsbevolking, een lagere economische groei, een vergrijzing
van 70 procent in de komende decennia. Het is nogal een doemscenario dat voor Noord-Holland Noord wordt
geschetst in het rapport â€™Demografische ontwikkeling in Noord-Hollandâ€™.
Maar burgemeester Hans Cornelisse ziet het allemaal niet zo zwart als in het rapport wordt gesteld. De ene
beweging lokt namelijk de andere uit, stelt Cornelisse vast. ,,Op basis van de huidige prognoses loopt de
beroepsbevolking in de regio Alkmaar inderdaad terug en dat betekent minder economische groeiâ€™â€™,
erkent hij. ,,Maar desondanks kan er groei zijn. Economische groei gaat ook over daadkracht, en dat kan
vervolgens weer leiden tot arbeidsmigratie.â€™â€™
Woningen Volgens het rapport werkt Amsterdam als een magneet, en zullen beroepsbevolking en dus
economie in de hoofdstad toenemen. ,,Maar dan keert de wal het schipâ€™â€™, voorziet Cornelisse.
De woningen in Amsterdam zullen door de toenemende vraag zo duur worden, dat mensen ervoor kiezen om
niet Ãn, maar bÃj de hoofdstad te wonen. ,,Bijvoorbeeld in een regio als Alkmaar die goed verbonden is met
Amsterdam. Noord-Holland is natuurlijk geen eiland, net als de rest van Nederland.â€™â€™
Het rapport schetst â€™allemaal vergrijzing en afnameâ€™, stelt de burgemeester vast. ,,Dan kun je denken
dat er geen perspectief meer is voor de regio. Maar we kunnen het ook van de optimistische kant bekijken. In
de agrarische sector en het toerisme zullen meer mensen nodig zijn, en dat leidt tot arbeidsmigratie. Met goede
ideeÃ«n trek je mensen ook weer aan. En ook in de zorg zijn meer mensen nodig, juist door die toenemende
vergrijzing. De magneetwerking van Amsterdam is maar Ã©Ã©n deel van het verhaal.â€™â€™

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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â€™Berkhout is boosâ€™ wil elk rapport openbaar - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger
door Martin Menger
Berkhout Als er Ã©Ã©n les kan worden getrokken uit tien jaar â€™gedoeâ€™ rondom Distriport, dan is het dat
integer bestuur het onderspit delft wanneer cijfers worden gemanipuleerd.
Met die stelling zet de stichting Berkhout is Boos stevig in bij de inspraakronde over de structuurvisie NoordHolland: ,,De term 'bananenrepubliekâ€™ komt in de buurt.â€™â€™ De stichting strijdt nog steeds tegen het
bedrijventerrein langs de Jaagweg. Op dit moment lijkt Distriport verder weg dan ooit, omdat
projectontwikkelaars en provincie erover ruziÃ«n. Volgens de stichting moet de provincie het plan schrappen.
Een van de zaken die wordt aangevoerd, is dat gemeenten, ontwikkelaars en het provinciaalbestuur er â€™een
potje van hebben gemaaktâ€™. Ruim tien jaar geleden werd van deze kanten geschermd met
â€™meeslependâ€™ grote cijfers in de regionale behoefte aan industriegrond. In 2005 ging het nog om 490
extra hectare grond. Twee jaar later daalde de behoefte naar 90 hectare, maar de onderbouwing bleef geheim.
En dat op last van gemeente en de provincie, stelt de stichting die openbaarheid eist van alle rapporten. ,,Want
in deze zaak is enorm gesjoemeld met de cijfersâ€™â€™, is het verwijt. De geheime (financiÃ«le) afspraken,
de veroordeling van ex-gedeputeerde Hooijmaijers wegens corruptie: Distriport is het voorbeeld van de manier
waarop bedrijven en overheden eigen belang boven integriteit van bestuur stellen.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Rijk trekt handen af van bufferzones - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina HDC_Metropool_02 /auteur frans van den berg
door Frans van den Berg
Om te voorkomen dat de grote steden in Nederland letterlijk aan elkaar vast groeien, heeft de rijksoverheid in
het verleden bepaald dat het Groene Hart open moet blijven, net als de buffergebieden tussen de steden. Nu
het rijk die taak laat vallen, is de vraag of de provincies een goede hoeder zijn.
De eerste plannen voor de buffers werden in 1958 gemaakt. Rond Amsterdam zijn er drie buffers. Die tussen
Amsterdam en Purmerend moeten voorkomen dat het veenweidegebied van Waterland wordt volgebouwd.
Westwaarts moet voorkomen worden dat Amsterdam vastgroeit aan Halfweg en Haarlem. In zuid-oostelijke
richting mag de hoofdstad niet vastgroeien aan Weesp en Naarden en moeten de polders rond Ouderkerk aan
de Amstel openblijven.
Maar de buffers werden niet alleen rond Amsterdam ingesteld. Zo moest ook het gebied tussen Leiden, Den
Haag en Zoetermeer open blijven, net als tussen Hilversum en Utrecht.
Afgestoten In het kader van het afstoten van taken, heeft het rijk na vijftig jaar besloten te stoppen met deze
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rijksbuffers. Die taak is nu overgedragen aan de provincies. ,,Vertrouwen is de basis van de nieuwe
rolverdelingâ€™â€™, stelt het rijk.
Op papier klinkt dat goed en ook de provincie Noord-Holland stelt dat de bufferzones overeind blijven. Om die
reden wees de provincie een plan van de gemeente Velsen af om een Fun Village te maken in de groenstrook
tussen de Velsertunnel en de Wijkertunnel. Daarbij wees de provincie er op dat al op twee andere plekken aan
de bufferzone wordt geknabbeld: het bungalowpark voor Landal bij het fort in Spaarndam en een mogelijke
haven in de Houtrakpolder.
Bij de provincie wordt benadrukt dat de groene recreatieve buffers tussen de steden behouden blijven. ,,Maar
er is ook oog voor andere maatschappelijke belangen. In het geval van de haven gaat het om werkgelegenheid
en het op peil houden van de concurrentiepositie.â€™â€™ Bovendien liggen er niet voor niets plannen om een
grotere en bredere sluis bij IJmuiden aan te leggen om zo grotere schepen aan te trekken.
En het ministerie? Zij is tevreden: ,,Doordat ook over groen en recreatie afspraken zijn gemaakt is geborgd dat
het stedelijk gebied van Amsterdam en Haarlem fysiek niet aan elkaar zullen groeien.â€™â€™
Ook de plannen van de Zaan-IJ oevers staan niet haaks op het bufferbeleid, stelt het rijk. ,,De activiteiten van
de haven van Amsterdam en de woningbouwopgave zijn van belang voor een gezonde economische groei van
de Metropoolregio Amsterdam.â€™â€™

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Noordhollands Dagblad - Gooi- en Eemlander - Haarlems Dagblad
Naar boven

Groen
Eten op Vuurtoreneiland - Haarlems Dagblad
31-05-2014 /pagina HDC_VIP_01 /auteur rien floris r.floris@hdcmedia.nl
door Rien Floris
Ovenbouwer Dirk Nijhuis legde dinsdag de laatste hand aan de houtoven, een legertje timmerlieden was de
hele week bezig met het houten staketsel waar glas in moet. En toch gaat het Zomerrestaurant op het
Vuurtoreneiland bij Durgerdam al open voor publiek. Sterker: afgelopen donderdag draaiden Brian Boswijk en
Sander Overeinder (restaurant As) al op proef. De eerste boekingen waren al binnen voor het restaurant stond.
Een restaurant dat alleen bereikbaar is per schip. Midden in de natuur bij de laatste vuurtoren van Amsterdam.
Schaapjes grazen tussen de bunkers. Uitzicht over het IJmeer, waar van alles langs vaart.
Drama Vorig jaar begonnen Brian en Sander op proef op dit eiland van Staatsbosbeheer. Dat eindigde in een
drama. Terwijl ze nog een serie reserveringen hadden, brandde in september vorig jaar het restaurant af. Nu
staat het er weer.
,,Het is toch een soort strandtent die maar een deel van het jaar blijft staan. In oktober wordt het meeste weer
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afgebrokenâ€™â€™, zegt Brian. Met een bootje vaart hij vanuit de jachthaven van Durgerdam bouwmateriaal,
maar ook houtskool, bier, braadsledes, een magimix en nog veel meer over naar het eilandje.
Het vuurtoreneiland is van Staatsbosbeheer, dat zocht een nieuwe beheerder met plannen voor een
kleinschalige, kwalitatieve en duurzame bestemming. Er schreven 250 mensen in met wilde plannen. Van
bordeel tot manege en nog meer dingen die er niet kunnen. Sander en Brian wonnen de inschrijving en kunnen
rekenen op anderhalf miljoen euro subsidie van de provincie Noord-Holland. Iedere euro die ze zelf investeren
wordt verdubbeld. Maar het zomerrestaurant moet vooral klein blijven. Gasten worden vanaf het Lloyd Hotel per
schip naar het Vuurtoreneiland gebracht en weer opgehaald.
,,Met goed weer worden de terrassen in Amsterdam overlopen. Dat risico heb je hier ook. We zijn geen Blijburg
en mensen kunnen niet bij dit eiland aanmeren met hun sloep. Dit is een natuurgebied en geen
strand.â€™â€™
Winterrestaurant Ze hebben nog volop plannen: een kleinschalige hotelvoorziening bijvoorbeeld en een
winterrestaurant. Maar daarvoor moeten ze nog procedures voor vergunningen en bestemmingsplan doorlopen.
,,Dat duurt misschien wel vijf jaar. Daarom zijn we met ontheffing nu al weer kleinschalig bezig met dezelfde
formule als vorig jaar. Toen hadden we de onschuld en de spontaniteit. Nu wordt het serieuzer, maar niet
minder leuk.â€™â€™
De culinaire formule blijft: eten wat de pot schaft. Of om het wat chiquer te zeggen table dâ€™ hote. Met
producten van Nederlandse bodem; zo lokaal mogelijk. De houtoven van ovenbouwer Dirk is nieuw in het
concept. Vorig jaar werd veel op open vuur gekookt en gegrild. Dirk leerde het vak onder meer in Duitsland. De
oven heeft verschillende temperatuurzones, voor bakken, grillen, maar ook om groente en vlees of vis te
drogen bij lage temperatuur.
Als nouveautÃ© wordt nu op de terugvaart koffie geserveerd aan boord van het schip dat de gasten weer naar
de stad brengt. ,,Dan gebeurt er tijdens de terugreis tenminste ook nog iets.â€™â€™

Op veel dagen is het restaurant al volgeboekt. Boeken kan via www.vuurtoreneiland.nl. Bij mooi weer zijn er
tienplaatsen extra beschikbaar. Alleen op de dag zelf te reserveren na 14 uur via 06-15583838.

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Noordhollands Dagblad - Gooi- en Eemlander
Naar boven
â€™WÃ©l perspectief in regio Alkmaarâ€™ - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina ALK_Regio_06 /editie ALK /auteur robert jan van der woud
door Robert Jan van der Woud
Zuid-Scharwoude Een leegloop wat betreft de beroepsbevolking, een lagere economische groei, een vergrijzing
van 70 procent in de komende decennia. Het is nogal een doemscenario dat voor Noord-Holland Noord wordt
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geschetst in het rapport â€™Demografische ontwikkeling in Noord-Hollandâ€™.
Maar burgemeester Hans Cornelisse ziet het allemaal niet zo zwart als in het rapport wordt gesteld. De ene
beweging lokt namelijk de andere uit, stelt Cornelisse vast. ,,Op basis van de huidige prognoses loopt de
beroepsbevolking in de regio Alkmaar inderdaad terug en dat betekent minder economische groeiâ€™â€™,
erkent hij. ,,Maar desondanks kan er groei zijn. Economische groei gaat ook over daadkracht, en dat kan
vervolgens weer leiden tot arbeidsmigratie.â€™â€™
Woningen Volgens het rapport werkt Amsterdam als een magneet, en zullen beroepsbevolking en dus
economie in de hoofdstad toenemen. ,,Maar dan keert de wal het schipâ€™â€™, voorziet Cornelisse.
De woningen in Amsterdam zullen door de toenemende vraag zo duur worden, dat mensen ervoor kiezen om
niet Ãn, maar bÃj de hoofdstad te wonen. ,,Bijvoorbeeld in een regio als Alkmaar die goed verbonden is met
Amsterdam. Noord-Holland is natuurlijk geen eiland, net als de rest van Nederland.â€™â€™
Het rapport schetst â€™allemaal vergrijzing en afnameâ€™, stelt de burgemeester vast. ,,Dan kun je denken
dat er geen perspectief meer is voor de regio. Maar we kunnen het ook van de optimistische kant bekijken. In
de agrarische sector en het toerisme zullen meer mensen nodig zijn, en dat leidt tot arbeidsmigratie. Met goede
ideeÃ«n trek je mensen ook weer aan. En ook in de zorg zijn meer mensen nodig, juist door die toenemende
vergrijzing. De magneetwerking van Amsterdam is maar Ã©Ã©n deel van het verhaal.â€™â€™

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Natuurvriendelijk oevers onderzocht - Haarlems Dagblad
31-05-2014 /pagina HAA_GoedWonen_04 /editie HAA /auteur HDC Media
Samen met Landschap Noord-Holland houdt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een
natuuronderzoek rond twintig natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland. Vrijwilligers onderzoeken de oevers
en volgen een cursus van Landschap Noord-Holland over hoe zij de biodiversiteit kunnen analyseren en
rapporteren. Inmiddels hebben zich al zeventig vrijwilligers aangemeld en komen de eerste
onderzoeksresultaten al binnen.
Met deze biodiversiteitmonitoring van twintig natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland krijgen de organisaties
meer inzicht in de kwaliteit van de oevers. De onderzoeken zijn vooral bedoeld om te kijken naar wat er in en
rond de oever leeft aan planten en dieren. Ook zorgen de onderzoeken ervoor dat we het beheer van de oevers
hierop kunnen aanpassen. Hierdoor zal de waterkwaliteit verbeteren.
Het is voor elke vrijwilliger leerzaam die meer over de biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers wil leren zonder
dat voorkennis nodig is. De vrijwilligers zullen twee tot drie keer per jaar een oever van 100 meter onderzoeken.
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(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Gezocht: mooie wandelverhalen - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina ALK_Regio_01 /editie ALK /auteur HDC Media
Alkmaar De liefde van je leven ontmoet tijdens de Wandel4Daagse Alkmaar? Ben je blind, maar wandel je dit
jaar toch weer mee? Heb je tijdens de Wandel4Daagse een verloren gewaande vriend teruggevonden? De
redactie is op zoek naar mooie wandelverhalen.
De mooiste verhalen krijgen een plekje in de bijlage over de Wandel4Daagse, die op 14 juni verschijnt. Wie een
mooi wandelverhaal heeft, kan dit de redactie tot dinsdag 3 juni vertellen via redactie.ac@nhd.nl, met daarbij
naam, adres en telefoonnummer. Het evenement vindt dit jaar plaats van woensdag 18 tot en met zaterdag 21
juni, inschrijven kan nog tot en met zondag 1 juni. www.pluswandel4daagsealkmaar.nl.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Vierdaagse van Alkmaar kan vrijwilligers gebruiken - Alkmaar op zondag
01-06-2014 /pagina 14
ALKMAAR - Le Champion is voor de achtste Plus Wandel4Daagse Alkmaar nog op zoek naar een aantal
enthousiaste vrijwilligers. Van woensdag 18 tot en met zaterdag 21 juni komen ruim 6.000 wandelaars naar
Alkmaar om Ã©Ã©n van de vijf afstanden (8,5 - 15 - 20 - 25 en 40 km) te volbrengen. In het kader van een druk
evenementenprogramma in de maand juni kan de organisatie wat extra hulp gebruiken.
Tijdens de Plus Wandel4Daagse Alkmaar zijn er vijf verschillende routes, waarbij elke dag vanaf een andere
locatie wordt gestart. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers de juiste richting op lopen, is het uitpijlen van
deze routes een belangrijke taak. De route van de eerste dag wordt dinsdag 17 juni uitgepijld. Vervolgens
worden de pijlen op woensdagochtend 18 juni om 07.00 uur gecontroleerd en vanaf 15.00 uur weer opgehaald.
Hetzelfde geldt voor de andere drie wandeldagen. Per dag is de vrijwilliger als uitpijler ongeveer twee tot vier
uur bezig, afhankelijk van de taak in de ochtend of middag.
Voor de veiligheid van de wandelaars zet Le Champion evenementenverkeersregelaars in. Zij maken het
mogelijk dat de wandelaars veilig hun route kunnen wandelen. Ook voor deze taak worden nog mensen
gezocht. Afhankelijk van de locatie, wordt men als evenementenverkeersregelaar tussen 9.00 en 14.00 uur
ingezet.
Tenslotte zijn op de startlocaties De Meent, de Hoornse Vaart, het AFAS Stadion en sportcomplex Oosterhout
vrijwilligers nodig die het parkeren begeleiden. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers zo efficiÃ«nt mogelijk
parkeren, zodat er zoveel mogelijk autoâ€™s kunnen staan. Deze taak is van 6.00 tot 11.00 uur.
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Vrijwilligers die willen helpen, kunnen voor meer informatie contact opnemen met Le Champion via de
vrijwilligerscoÃ¶rdinator: vrijwilligers@lechampion.nl of 072-5338136. Alle vrijwilligers ontvangen een fraaie
herinnering in de vorm van het exclusieve Wandelshirt. Daarnaast kan er natuurlijk worden gerekend op de
gebruikelijke catering en de waardering van alle wandelaars. Als een scouting, sport- of buurtvereniging zich
aanmeldt als groep vrijwilligers, geeft Le Champion bovendien een vergoeding voor de clubkas. Voor meer
informatie over het evenement: www.pluswandel4daagsealkmaar.nl.

(c) Alkmaar op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Rijk trekt handen af van bufferzones - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina HDC_Metropool_02 /auteur frans van den berg
door Frans van den Berg
Om te voorkomen dat de grote steden in Nederland letterlijk aan elkaar vast groeien, heeft de rijksoverheid in
het verleden bepaald dat het Groene Hart open moet blijven, net als de buffergebieden tussen de steden. Nu
het rijk die taak laat vallen, is de vraag of de provincies een goede hoeder zijn.
De eerste plannen voor de buffers werden in 1958 gemaakt. Rond Amsterdam zijn er drie buffers. Die tussen
Amsterdam en Purmerend moeten voorkomen dat het veenweidegebied van Waterland wordt volgebouwd.
Westwaarts moet voorkomen worden dat Amsterdam vastgroeit aan Halfweg en Haarlem. In zuid-oostelijke
richting mag de hoofdstad niet vastgroeien aan Weesp en Naarden en moeten de polders rond Ouderkerk aan
de Amstel openblijven.
Maar de buffers werden niet alleen rond Amsterdam ingesteld. Zo moest ook het gebied tussen Leiden, Den
Haag en Zoetermeer open blijven, net als tussen Hilversum en Utrecht.
Afgestoten In het kader van het afstoten van taken, heeft het rijk na vijftig jaar besloten te stoppen met deze
rijksbuffers. Die taak is nu overgedragen aan de provincies. ,,Vertrouwen is de basis van de nieuwe
rolverdelingâ€™â€™, stelt het rijk.
Op papier klinkt dat goed en ook de provincie Noord-Holland stelt dat de bufferzones overeind blijven. Om die
reden wees de provincie een plan van de gemeente Velsen af om een Fun Village te maken in de groenstrook
tussen de Velsertunnel en de Wijkertunnel. Daarbij wees de provincie er op dat al op twee andere plekken aan
de bufferzone wordt geknabbeld: het bungalowpark voor Landal bij het fort in Spaarndam en een mogelijke
haven in de Houtrakpolder.
Bij de provincie wordt benadrukt dat de groene recreatieve buffers tussen de steden behouden blijven. ,,Maar
er is ook oog voor andere maatschappelijke belangen. In het geval van de haven gaat het om werkgelegenheid
en het op peil houden van de concurrentiepositie.â€™â€™ Bovendien liggen er niet voor niets plannen om een
grotere en bredere sluis bij IJmuiden aan te leggen om zo grotere schepen aan te trekken.
En het ministerie? Zij is tevreden: ,,Doordat ook over groen en recreatie afspraken zijn gemaakt is geborgd dat
het stedelijk gebied van Amsterdam en Haarlem fysiek niet aan elkaar zullen groeien.â€™â€™
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Ook de plannen van de Zaan-IJ oevers staan niet haaks op het bufferbeleid, stelt het rijk. ,,De activiteiten van
de haven van Amsterdam en de woningbouwopgave zijn van belang voor een gezonde economische groei van
de Metropoolregio Amsterdam.â€™â€™

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Noordhollands Dagblad - Gooi- en Eemlander - Haarlems Dagblad
Naar boven
Van groenplan tot stortplaats - IJmuider Courant
02-06-2014 /pagina HDC_Metropool_02 /sectie Metropool /auteur frans van den berg
door Frans van den Berg
Halfweg Om de oprukkende Amsterdamse haven tegen te houden moest het agrarisch gebied van de
Houtrakpolder een recreatieve invulling krijgen. Later werd gekozen voor een Ã©Ã©n kilometer, 150 meter
brede en dertig meter hoge zandbuffer. En het zand is nu vervangen door afvalslakken. Hoe kon dat gebeuren?
In 1990 komt het ministerie van landbouw en recreatie zelf met de eerste plannen voor een recreatieve invulling
van de Houtrakpolder. De herinrichting is nodig om de bufferfunctie waar te maken: om te voorkomen dat
Amsterdam vastgroeit aan Haarlem en Velsen. Maar de rijksoverheid slaat aan het bezuinigen en de geldkraan
wordt dichtgedraaid.
De urgentie wordt groter wanneer in 1996 Amsterdam toch de Afrikahaven gaat aanleggen. Maar dat biedt ook
kansen. Voor de haven wordt 300.000 kuub klei en zand weggegraven en dat moet een plekje krijgen. Het
omringende gebied wordt ermee opgehoogd en de rest kan worden verwerkt tot piramides langs de
Machineweg in plaats van een vuilstort. Een mooie buffer en tevens geen zicht meer op de toekomstige
kolenbergen en tanks langs de Afrikahaven. Iedereen blij.
Volgermeer ,,Maar het plan ging niet door toen Amsterdam opeens zand en klei nodig had voor het afdekken
van de verontreinigde locatie Volgermeer. Dat zou eerst worden afgedekt met zand en klei dat vrijkwam bij het
boren van de Noord-Zuidlijn, maar door vertraging bij het boren van de metrolijn moest het zand uit onder meer
de Afrikahaven worden gebruiktâ€™â€™, schetst directeur Bert Krom van Afvalzorg. De Volgermeer vlakbij
Broek in Waterland is het grootste vervuilde gebied in Nederland, dat nu na sanering weer toegankelijk is. Ook
andere partijen konden vrijwel gratis hun zand en klei daar brengen.
Maar zonder zand uit de Afrikahaven geen Groene Schip en dus ook geen buffer tussen de haven en het
recreatiegebied. En geen toekomstige trekpleister voor recreanten. Afvalzorg stelde daarop voor om deze dijk
met verbrandingsslakken te maken. Dat levert ook nog eens geld op voor de gemeente en Staatsbosbeheer.
Geld dat wordt gebruikt om na aanleg van de heuvel een fraai recreatie- en natuurgebied aan te leggen en te
onderhouden.
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zou acht ton krijgen en Staatsbosbeheer vier miljoen.
Voorwaarde is dan wel dat het complete plan wordt uitgevoerd.
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Overigens benadrukt Afvalzorg met klem dat het Groene Schip geen stortplaats is, hoewel de vrachtwagens
met slakken af en aan rijden. ,,Het is een functioneel werk, dat past binnen het besluit bodemkwaliteit. Een
project voor nuttige toepassing van secundaire bouwstoffen. Dit is onderschreven door gemeente, ministerie,
inspectie en belastingdienst.â€™â€™.

(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Noordhollands Dagblad - Gooi- en Eemlander - Haarlems Dagblad - Noordhollands Dagblad
Naar boven
Groene Schip kan haven niet stoppen - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina ALK_Metropool_01 /editie ALK /auteur frans van den berg f.van.den.berg@hdcmedia.nl
door Frans van den Berg

Megadijk Buffer tussen haven en natuurgebieden

Amsterdam Het Groene Schip moet de buffer vormen tussen de Amsterdamse haven en het recreatiegebied
Spaarnwoude en Haarlem. Maar al tijdens de aanleg lijkt duidelijk dat deze dijk van zand en afvalslakken de
opmars van de Amsterdamse haven op termijn niet kan stoppen.
De oude havens aan de oostzijde van de stad zijn inmiddels verlaten voor woningen en ook aan de westzijde
wordt de Houthaven volgebouwd. Naar het westen toe komen nieuwe havens voor de grotere schepen en
bedrijven. De bewoners van Ruigoord konden het graven van de Afrikahaven in 1997 niet voorkomen.
Verder mocht de haven niet oprukken, bepaalde minister May-Weggen nog in 1990. De Machineweg was voor
haar een harde grens. Voorheen lag de grens bij het Zijkanaal C (de westelijker gelegen verbinding van
Spaarndam naar het Noordzeekanaal), maar door woningbouw in Velserbroek bij Velsen en bebouwing van de
Haarlemse Waarderpolder was een compensatie nodig voor deze aantastingen van de bufferzone. Dat werd de
Houtrakpolder.
Om die grens te verdedigen vond het ministerie van landbouw en visserij het nodig om de Houtrakpolder om te
vormen tot een recreatiegebied. De landbouwfunctie werd in 1990 als te zwak gezien. Door de aankoop van
negentig hectare grond in 1988 van de gemeente Amsterdam is de Houtrakpolder voor een belangrijk deel in
bezit gekomen van Staatsbosbeheer. Langs het Noordzeekanaal werd een bos aangelegd en ten zuiden
daarvan moest recreatie komen. Later werd bedacht om een grote dijk van zand langs de Machineweg aan te
leggen als buffer.
Expansiedrift Maar in 2006 kondigt Amsterdam aan in de Houtrakpolder een haven te willen graven. Op hoge
toon wordt door de burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude melding gemaakt van de
expansiedrift van Amsterdam. De plannen in het buffergebied worden als onaanvaardbaar en onbespreekbaar
van tafel geveegd.
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Maar de trein rijdt verder. Amsterdam onderbouwt een insteekhaven in Houtrak door te stellen dat die nodig is
voor de groei van de haven. Houtrak is tevens makkelijker aan te sluiten op het wegennet en de rest van de
haven dan een eerder voorziene haven in de Wijkermeerpolder bij Beverwijk. Uiteindelijk wordt het plan
opgenomen in de Visie Noordzeekanaalgebied. Gemeenten, het rijk en provinciale staten stemmen daar mee
in, al wordt een definitief besluit pas in 2020 genomen. ,,Als we richting een overslag van 125 miljoen ton per
jaar gaan, gaan we naar uitbreiding kijkenâ€™â€™, stelt het havenbedrijf. Vorig jaar zat de haven op 78,5
miljoen ton.
Alleen Haarlemmerliede en Spaarnwoude stemt tegen. Afgelopen najaar verwoordde D66 het nog zo: ,,Verdicht
de Amsterdamse haven wel voldoende voordat ze de gemakkelijkste weg aanboren en een nieuwe haven gaan
graven? Alle inspanningen in de regio zijn vergeefse moeite geweest. Van de drie te behartigen themaâ€™s
economie, wonen en groen is de laatste de sluitpost geworden. Mogelijk dat de verschuiving van het
economisch zwaartepunt van de wereld naar AziÃ« het tij vanzelf keert.â€™â€™

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Haarlems Dagblad - Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad
Naar boven
Geen grootschalige recreatie langs dijk - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina ALK_Metropool_01 /editie ALK /auteur HDC Media
Wanneer het dijklichaam het Groene Schip na 2017 gereed is, kan het worden afgewerkt met een laag zand.
Maar dan? De plannen daarvoor zijn nog niet rond.
De plannen dateren nog uit 2010. ,,De grote hoogte van dertig meter nodigt uit tot beklimmen en genieten van
het uitzichtâ€™â€™, staat in de brochure. Aan de voet van de dijk is plek voor manifestaties, vliegerfeesten of
een drive-in cinema. Verder plek voor wandelen, picknicken, maar vooral voor uitdagende ATB routes. Op de
kop aan de noordzijde is een horecapaviljoen gepland dat uitzicht biedt over het Noordzeekanaal, de
Houtrakpolder en de haven.
In het middendeel, dat voorlopig niet wordt uitgevoerd vanwege de Amsterdamse bezwaren, zouden de
terrassen van de dijk een tribune moeten vormen voor de hondenrenbaan. Bij het zuidelijke stuk kan de
golfbaan worden uitgebreid, maar footgolf, een manege, wijngaard, volkstuinen, hazelnotenkwekerij,
dagcamping en sportvelden zijn ook mogelijk. Plannen die overboord worden gezet wanneer juist op het
zuidelijke deel zand en bodemassen worden gestort.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Noordhollands Dagblad
Naar boven
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Megaclaim bij weghalen van Groene Schip - Gooi- en Eemlander
02-06-2014 /pagina HDC_Metropool_01 /sectie Metropool /auteur frans van den berg
f.van.den.berg@hdcmedia.nl
door Frans van den Berg

Dijk een sta-in-de-weg bij aanleg haven Alternatieve plekken

Amsterdam Wanneer Amsterdam in de toekomst alsnog een Houtrakhaven wil graven, moet het Groene Schip
weer weg. Wie gaat dat betalen?
Het kan nog tientallen jaren duren voor Amsterdam die nieuwe haven graaft, als die al nodig mocht zijn. Pas in
2020 wordt daarover een principebesluit genomen. In de tussentijd wordt het middendeel van het Groene Schip
niet aangelegd door Afvalzorg. Die grond was voorheen van Amsterdam, maar die gemeente kan de grond
weer terugeisen. Met de noordelijke terp kan wel worden doorgegaan en als alternatief wordt nu een zuidelijke
stortplaats ontwikkeld. Op die plek komt de nieuwe haven niet.
,,We kijken of het technisch kan om op het zuidelijk deel een heuvel te maken. Het blijkt nu dat daar in het OerIJ een nevengeul lag en daardoor hebben we daar een slappe ondergrond van klei, veen en zand. Het ligt
eraan hoeveel zand we moeten aanbrengen, want de slakken mogen niet met grondwater in aanraking komen.
Misschien wordt het daardoor wel te duurâ€™â€™, waarschuwt directeur Bert Krom van
afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg.
Wat nu als locatie zuid niet haalbaar is en het middendeel niet wordt uitgevoerd? ,,Het uiterste gevolg is dat
maar zestig procent van het plan wordt uitgevoerd. Dat betekent ook dat maar zestig procent van de 4,8 miljoen
aan vergoedingen wordt betaald aan de gemeente en Staatsbosbeheer. In dat geval zal Staatsbosbeheer de
plannen voor de recreatieve invulling moeten versoberen.â€™â€™
De grootste onzekerheid bestaat nog altijd over het gevolg van een positief besluit over een nieuwe
insteekhaven. ,,De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is als enige tegen en zal dan ook niet vrijwillig
het bestemmingsplan wijzigen om daar een haven mogelijk te maken. Dat wordt dan net als bij de Afrikahaven
een grenscorrectieâ€™â€™, verwacht Krom.
Weghalen Het risico bestaat dat het Groene Schip weggehaald moet worden wanneer Amsterdam alsnog haar
havens uitbreidt. Want de groene heuvel ligt dan tussen de Afrikahaven en Houtrakhaven. Niet bepaald een
buffer, maar juist een sta-in-de-weg. Het havenbedrijf wil die gronden rond zoâ€™n haven natuurlijk uitgeven
als bedrijventerrein. Een andere reden om het dan alsnog weg te halen is het grondwater. Bij aanleg van de
haven in de Houtrakpolder stijgt het waterniveau naar het peil van het Noordzeekanaal. Dan stijgt bij de heuvel
het grondwaterniveau met enkele meters en dat mag dus niet vanwege het uitlogen van de slakken. ,,Dan zou
dit stukje een polder moeten blijven. Kan, maar het is lastig.â€™â€™
Wie gaat het weghalen van het Groene Schip betalen? ,,Amsterdam kan niet eisen dat het wordt weggehaald
omdat het geheel volgens de afspraken en regels is aangelegd. Mocht het toch zover komen, dan zal
Amsterdam de grond moeten kopen van Staatsbosbeheer. Daar zit ruimte. Het kan goedkoop als agrarische
grond worden overgedragen, maar dan moet Amsterdam voor eigen rekening de heuvel weghalen. Of het wordt
als dure havengrond verkocht zodat hiermee een verplaatsing van de dijk wordt betaaldâ€ , legt Krom uit.
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Verplaatsen van de grond en de slakken kan eventueel naar een westelijke locatie langs het Zijkanaal of naar
de zuidelijke terp. Maar tegen die tijd kunnen de bodemassen ook worden gereinigd en kan in ieder geval het
schone deel worden hergebruikt bij de eventuele aanleg van een haven. Maar het verplaatsen en wassen van
de slakken kost wel geld. De berekening van Amsterdam die uitkwam op honderd miljoen euro voor het
weghalen, klopt naar onze mening bij lange na niet. Waarschijnlijk zal het voor zoâ€™n 10 miljoen kunnen.â€

(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Noordhollands Dagblad - IJmuider Courant - Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad
Naar boven
Gezocht: goed lopende verhalen voor special Wandel4Daagse - Noordhollands Dagblad
02-06-2014 /pagina ALK_Regio_05 /editie ALK /auteur van onze verslaggever
Alkmaar De liefde van je leven ontmoet tijdens de Wandel4Daagse Alkmaar? Heb je tijdens de
Wandel4Daagse een verloren gewaande vriend teruggevonden? Of toch die fietsendief herkend bij de EHBOblarendoorprikpost?
De redactie is op zoek naar bijzondere wandelverhalen.
De mooiste verhalen krijgen een plekje in de speciale bijlage over de Wandel4Daagse, die op 14 juni verschijnt.
Wie een pakkend wandelverhaal heeft, kan dit de redactie tot dinsdag 3 juni vertellen via de mail
redactie.ac@nhd.nl, met daarbij naam, adres en telefoonnummer. Het evenement vindt dit jaar plaats van
woensdag 18 tot en met zaterdag 21 juni, inschrijven kan nog tot en met zondag 1 juni.
www.pluswandel4daagsealkmaar.nl.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Milieu
'Met Lelystad minder overlast' - Het Parool
31-05-2014 /pagina 25 /sectie Economie /auteur HERMAN STIL
Slechts 279 omwonenden luchthaven de dupe
AMSTERDAM - Een maand nadat de luchtvaartsector zware kritiek had geuitoefend op het besluit vliegveld
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Lelystad te ontwikkelen, slaat bedenker Hans Alders terug.
Lelystad Airport moet vanaf 2018 de groei van Schiphol opvangen. Maar begin mei moest eigenaar Schiphol
Group erkennen dat zich nog altijd geen enkele luchtvaartmaatschappij heeft gemeld die Lelystad Airport wil
gebruiken.
Volgens Alders, die al jaren het overleg tussen overheden, luchtvaartsector, omwonenden en betrokkenen
orkestreert, is ontwikkeling van het nieuwe vliegveld onontbeerlijk. Vliegtuigen die straks naar Lelystad vliegen,
leveren volgens hem veel minder geluidshinder op.
Lelystad Airport moet 45.000 vluchten per jaar gaan verwerken. Daardoor zullen volgens Alders vijftig woningen
rondom die luchthaven en 279 omwonenden met 'ernstige' geluidshinder te maken krijgen. 45.000 extra starts
en landingen op Schiphol zou volgens Alders 'een toename van de hinder in de regio Schiphol opleveren van
970 extra woningen en 32.500 ernstig gehinderden'.
Dat toont volgens Alders zijn gelijk aan. 'Hoewel het lastig is een sluitende vergelijking te maken, laat dit zien
dat de inschatting in ons advies van 2012 - dat het toevoegen van verkeer op Schiphol in vergelijking met
Lelystad een factor tien aan extra hinder oplevert - nog een zeer conservatieve raming was.'
Alders schrijft dit in zijn 'briefadvies' over de milieugevolgen van ontwikkeling van Lelystad Airport aan
staatssecretaris Mansveld (infrastructuur
& milieu). Uit die brief blijkt dat naast de genoemde 'zwaar gehinderden' waarvan de huizen worden
geÃ¯ soleerd, inwoners van Flevoland en delen van Utrecht en Overijssel veel meer hinder zullen ondervinden
dan nu. Ook blijken er bijzondere aanvliegroutes boven Almere te gaan gelden, omdat anders de bouw van
woonwijk Oosterwold wordt belemmerd. Die procedure wordt door de luchtverkeersleiding als extra risicovol
aangemerkt.
'Op Schiphol levert dat aantal vluchten hinder op voor wel 32.500 mensen'

(c) Het Parool 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Meer asbest gevonden - Haarlems Dagblad
31-05-2014 /pagina HAA_GoedWonen_03 /editie HAA /auteur HDC Media
Aannemer Markus heeft bij de graafwerkzaamheden voor een sloot op het Haringbuysterrein in Bloemendaal,
toch stukken asbest gevonden. Op de plek waar vondsten verwacht werden zijn ze niet gevonden. Deze extra
vondsten zijn gemeld bij de provincie Noord-Holland en bij de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. In
de laatste week van april is nog meer asbest gevonden. Dit is voor de gemeente aanleiding te komen tot een
nieuw plan van aanpak voor sanering. Dit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie en de
Milieudienst IJmond.
Recent hield de gemeente in de Vondelschool in Aerdenhout een informatiebijeenkomst over het nieuwe
saneringsplan. Ook de GGD was daarbij aanwezig om eventuele vragen over gezondheid te beantwoorden.
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De stukjes asbest in de grond of op de grond vormen geen risico voor de omgeving. Risicoâ€™s voor de
gezondheid zijn er vooral als mensen jarenlang hoge concentraties losse asbestvezels inademen. Hiervoor
moeten de vezels kunnen vrijkomen uit het materiaal waarin ze zijn verwerkt of vrijkomen uit de bodem.

De stukjes asbest in de grond of op de grond vormen geen risico voor de omgeving. (Foto: Thinkstock)

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
2,5 ton voor baggeren water Wieringermeer - Noordhollands Dagblad
02-06-2014 /pagina SCH_Regio_03 /editie SCH /auteur mike deutekom
door Mike Deutekom
Wieringermeer De gemeente Hollands Kroon moet eigenlijk de hoofdwatergangen in Middenmeer en
Wieringerwerf uitbaggeren. De watergangen zijn zeer ondiep geworden en er komen regelmatig klachten
binnen bij de gemeente over stankoverlast en gebrekkige doorstroming. Het college van burgemeester en
wethouders vindt dat snel baggeren noodzakelijk is en vraagt de gemeenteraad daarom om geld.
Probleem is dat er eigenlijk geen budget aanwezig is voor de klus. B en W vragen de raad daarom om een
greep te mogen doen in de bestemmingsreserve baggeren. In dat potje zit nog 469.000 euro. B en W
verwachten voor de klus in de Wieringermeer circa 250.000 euro nodig te hebben. Onderzoek moet uitwijzen
hoeveel geld er exact nodig is.
Wel heeft een inventarisatie aangetoond dat de watergangen niet op de gewenste diepte zijn en dat er naar
schatting tussen de 5000 en 10.000 kubieke meter bagger moet worden afgevoerd om de sloten weer op de
juiste diepte te brengen.
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, start binnenkort de voorbereiding van het werk.
Het baggeren neemt ongeveer twee maanden in beslag. De uitvoering start naar verwachting dit najaar.
Vermoedelijk behandelt de raad het voorstel in juni.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke ordening
â€™Berkhout is boosâ€™ wil elk rapport openbaar - Noordhollands Dagblad
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31-05-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger
door Martin Menger
Berkhout Als er Ã©Ã©n les kan worden getrokken uit tien jaar â€™gedoeâ€™ rondom Distriport, dan is het dat
integer bestuur het onderspit delft wanneer cijfers worden gemanipuleerd.
Met die stelling zet de stichting Berkhout is Boos stevig in bij de inspraakronde over de structuurvisie NoordHolland: ,,De term 'bananenrepubliekâ€™ komt in de buurt.â€™â€™ De stichting strijdt nog steeds tegen het
bedrijventerrein langs de Jaagweg. Op dit moment lijkt Distriport verder weg dan ooit, omdat
projectontwikkelaars en provincie erover ruziÃ«n. Volgens de stichting moet de provincie het plan schrappen.
Een van de zaken die wordt aangevoerd, is dat gemeenten, ontwikkelaars en het provinciaalbestuur er â€™een
potje van hebben gemaaktâ€™. Ruim tien jaar geleden werd van deze kanten geschermd met
â€™meeslependâ€™ grote cijfers in de regionale behoefte aan industriegrond. In 2005 ging het nog om 490
extra hectare grond. Twee jaar later daalde de behoefte naar 90 hectare, maar de onderbouwing bleef geheim.
En dat op last van gemeente en de provincie, stelt de stichting die openbaarheid eist van alle rapporten. ,,Want
in deze zaak is enorm gesjoemeld met de cijfersâ€™â€™, is het verwijt. De geheime (financiÃ«le) afspraken,
de veroordeling van ex-gedeputeerde Hooijmaijers wegens corruptie: Distriport is het voorbeeld van de manier
waarop bedrijven en overheden eigen belang boven integriteit van bestuur stellen.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Groene Schip kan haven niet stoppen - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina ALK_Metropool_01 /editie ALK /auteur frans van den berg f.van.den.berg@hdcmedia.nl
door Frans van den Berg

Megadijk Buffer tussen haven en natuurgebieden

Amsterdam Het Groene Schip moet de buffer vormen tussen de Amsterdamse haven en het recreatiegebied
Spaarnwoude en Haarlem. Maar al tijdens de aanleg lijkt duidelijk dat deze dijk van zand en afvalslakken de
opmars van de Amsterdamse haven op termijn niet kan stoppen.
De oude havens aan de oostzijde van de stad zijn inmiddels verlaten voor woningen en ook aan de westzijde
wordt de Houthaven volgebouwd. Naar het westen toe komen nieuwe havens voor de grotere schepen en
bedrijven. De bewoners van Ruigoord konden het graven van de Afrikahaven in 1997 niet voorkomen.
Verder mocht de haven niet oprukken, bepaalde minister May-Weggen nog in 1990. De Machineweg was voor
haar een harde grens. Voorheen lag de grens bij het Zijkanaal C (de westelijker gelegen verbinding van
Spaarndam naar het Noordzeekanaal), maar door woningbouw in Velserbroek bij Velsen en bebouwing van de
Haarlemse Waarderpolder was een compensatie nodig voor deze aantastingen van de bufferzone. Dat werd de
Houtrakpolder.
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Om die grens te verdedigen vond het ministerie van landbouw en visserij het nodig om de Houtrakpolder om te
vormen tot een recreatiegebied. De landbouwfunctie werd in 1990 als te zwak gezien. Door de aankoop van
negentig hectare grond in 1988 van de gemeente Amsterdam is de Houtrakpolder voor een belangrijk deel in
bezit gekomen van Staatsbosbeheer. Langs het Noordzeekanaal werd een bos aangelegd en ten zuiden
daarvan moest recreatie komen. Later werd bedacht om een grote dijk van zand langs de Machineweg aan te
leggen als buffer.
Expansiedrift Maar in 2006 kondigt Amsterdam aan in de Houtrakpolder een haven te willen graven. Op hoge
toon wordt door de burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude melding gemaakt van de
expansiedrift van Amsterdam. De plannen in het buffergebied worden als onaanvaardbaar en onbespreekbaar
van tafel geveegd.
Maar de trein rijdt verder. Amsterdam onderbouwt een insteekhaven in Houtrak door te stellen dat die nodig is
voor de groei van de haven. Houtrak is tevens makkelijker aan te sluiten op het wegennet en de rest van de
haven dan een eerder voorziene haven in de Wijkermeerpolder bij Beverwijk. Uiteindelijk wordt het plan
opgenomen in de Visie Noordzeekanaalgebied. Gemeenten, het rijk en provinciale staten stemmen daar mee
in, al wordt een definitief besluit pas in 2020 genomen. ,,Als we richting een overslag van 125 miljoen ton per
jaar gaan, gaan we naar uitbreiding kijkenâ€™â€™, stelt het havenbedrijf. Vorig jaar zat de haven op 78,5
miljoen ton.
Alleen Haarlemmerliede en Spaarnwoude stemt tegen. Afgelopen najaar verwoordde D66 het nog zo: ,,Verdicht
de Amsterdamse haven wel voldoende voordat ze de gemakkelijkste weg aanboren en een nieuwe haven gaan
graven? Alle inspanningen in de regio zijn vergeefse moeite geweest. Van de drie te behartigen themaâ€™s
economie, wonen en groen is de laatste de sluitpost geworden. Mogelijk dat de verschuiving van het
economisch zwaartepunt van de wereld naar AziÃ« het tij vanzelf keert.â€™â€™
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'Met Lelystad minder overlast' - Het Parool
31-05-2014 /pagina 25 /sectie Economie /auteur HERMAN STIL
Slechts 279 omwonenden luchthaven de dupe
AMSTERDAM - Een maand nadat de luchtvaartsector zware kritiek had geuitoefend op het besluit vliegveld
Lelystad te ontwikkelen, slaat bedenker Hans Alders terug.
Lelystad Airport moet vanaf 2018 de groei van Schiphol opvangen. Maar begin mei moest eigenaar Schiphol
Group erkennen dat zich nog altijd geen enkele luchtvaartmaatschappij heeft gemeld die Lelystad Airport wil
gebruiken.
Volgens Alders, die al jaren het overleg tussen overheden, luchtvaartsector, omwonenden en betrokkenen
24

orkestreert, is ontwikkeling van het nieuwe vliegveld onontbeerlijk. Vliegtuigen die straks naar Lelystad vliegen,
leveren volgens hem veel minder geluidshinder op.
Lelystad Airport moet 45.000 vluchten per jaar gaan verwerken. Daardoor zullen volgens Alders vijftig woningen
rondom die luchthaven en 279 omwonenden met 'ernstige' geluidshinder te maken krijgen. 45.000 extra starts
en landingen op Schiphol zou volgens Alders 'een toename van de hinder in de regio Schiphol opleveren van
970 extra woningen en 32.500 ernstig gehinderden'.
Dat toont volgens Alders zijn gelijk aan. 'Hoewel het lastig is een sluitende vergelijking te maken, laat dit zien
dat de inschatting in ons advies van 2012 - dat het toevoegen van verkeer op Schiphol in vergelijking met
Lelystad een factor tien aan extra hinder oplevert - nog een zeer conservatieve raming was.'
Alders schrijft dit in zijn 'briefadvies' over de milieugevolgen van ontwikkeling van Lelystad Airport aan
staatssecretaris Mansveld (infrastructuur
& milieu). Uit die brief blijkt dat naast de genoemde 'zwaar gehinderden' waarvan de huizen worden
geÃ¯ soleerd, inwoners van Flevoland en delen van Utrecht en Overijssel veel meer hinder zullen ondervinden
dan nu. Ook blijken er bijzondere aanvliegroutes boven Almere te gaan gelden, omdat anders de bouw van
woonwijk Oosterwold wordt belemmerd. Die procedure wordt door de luchtverkeersleiding als extra risicovol
aangemerkt.
'Op Schiphol levert dat aantal vluchten hinder op voor wel 32.500 mensen'

(c) Het Parool 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Hans Alders moet eigen onderzoek doorlichten - Het Financieele Dagblad
02-06-2014 /pagina 13 /sectie Ondernemen /auteur Jong, Y. de

Yteke de Jong
Amsterdam
Oud-minister Hans Alders is opnieuw een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van vliegbewegingen, hinder
en capaciteit van Schiphol. Dit op verzoek van staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu.
De afgelopen tijd werd veel kritiek geleverd op het businessplan van Lelystad Airport, dat gebaseerd zou zijn op
achterhaalde uitgangspunten.â€˜Iedereen doet maar alsof dat zo is. Daarom kijk ik er nogmaals naar op
verzoek van Mansveldâ€™, zegt Alders in een reactie. Hij wil niet vooruitlopen op zijn conclusies en wijst erop
dat de nationale luchthaven geen onuitputtelijke capaciteit heeft. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu was
niet bereikbaar voor commentaar.
Alders trad de afgelopen jaren herhaaldelijk op als bemiddelaar rond Schiphol. Onder zijn leiding kwam er in
2008 een akkoord waarop de huidige plannen zijn gebaseerd. Deâ€˜luchtvaartpausâ€™ moet dus een oordeel
vellen over eerder onderzoek dat onder zijn leiding tot stand kwam.
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De timing van Aldersâ€™ nieuwe onderzoek hangt samen met een hoorzitting eind juni in de Tweede Kamer
over nut en noodzaak van de uitbreiding van Lelystad Airport. De politiek besluit uiteindelijk of er uitstel komt,
iets dat op dit moment bepleit wordt door de luchtvaartmaatschappijen.
Met het ondernemingsplan van Lelystad maakte de Schiphol-directie een draai. Bestaande klanten kunnen niet
gedwongen worden om van Schiphol naar Flevoland te verhuizen. Daarom moeten luchtvaartmaatschappijen
nuâ€˜verleidâ€™ worden om naar Lelystad te komen, waarbij fikse kortingen worden gegeven.
Hans Alders was vorig jaar ook de architect van een akkoord tussen Schiphol en KLM. Alders is niet
ontevreden over de manier waarop de twee partijen nu samenwerken, ondanks kritiek dat de Nederlandse
luchtvaart stil lijkt te staan.â€˜In dit soort processen ga je soms een stap naar voren en dan weer achteruit.â€™
â€˜Iedereen doet alsof de uitgangspunten achterhaald zijn. Daarom kijk ik er nog een keer naarâ€™
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Opspuiten strand later - Noordhollands Dagblad
02-06-2014 /pagina ALK_Regio_04 /editie ALK /auteur van onze verslaggever
Camperduin Het opspuiten van nieuw strand voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering start begin in juli;
een maandje later dan gepland vanwege een spoedklus van aannemerscombinatie Boskalis-Van Oord in
Rotterdam. Voor dit werk is de zinkerbuis nodig die ook voor de aanleg van het nieuwe strand onontbeerlijk is.
Er wordt vanaf Camperduin in noordelijke richting gewerkt. Het werk aan de vooroever gaat volgens planning
door.
Omgevingsmanager Niels Hutter van Van Oord-Boskalis houdt in paviljoen Struin in Camperduin spreekuren
over het werk. Deze zijn op 5 juni (17-9 uur), 6 juni (13.30-15 uur), 10 juni (17-19 uur) en woensdag 11 juni
(13.30-15 uur). Op woensdag 11 juni gaat ook het inloopspreekuur van 13.30 tot 15 uur bij Zand tegen Zee in
Petten gewoon door.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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SP: kansen Landal slinken - Noordhollands Dagblad
02-06-2014 /pagina KEN_Regio_01 /editie KEN /auteur koen van eijk k.van.eijk@hdcmedia.nl
door Koen van Eijk
Castricum De kans dat Landal ten westen van station Castricum een groot bungalowpark mag bouwen wordt
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steeds kleiner. SP-statenlid Marnix Bruggeman concludeert dit uit antwoorden van gedeputeerde staten (GS)
op zijn schriftelijke vragen.
Het plan van Landal om in het gebied de Zanderij â€“ nu nog bollenland â€“ een park te bouwen met 200
huisjes, een zwembad en andere faciliteiten houdt de gemoederen in Castricum al ruim een half jaar bezig.
Inmiddels is een haalbaarheidsonderzoek begonnen naar de voors en tegens van een park. Daarmee is het
college van b en w akkoord gegaan. De verwachting is dat het college voorstander zal zijn van de komst van
een park. Ondernemers in Castricum zien heel graag een Landal-park in Castricum verschijnen.
Maar er zijn ook tegenstanders, zoals de milieubeweging. Natuurbeheerder PWN, die een derde van de grond
van de provincie in het gebied pacht, ziet Landal niet zitten vanwege de natuurwaarden.
Ook de provinciale politiek bemoeit zich er mee. De Partij voor de Dieren stelde al vragen aan GS, en
Bruggeman van de SP ook. Bruggeman heeft opnieuw vragen gesteld en de antwoorden sterken hem in zijn
overtuiging dat GS niet zullen meewerken aan vergunningen voor het park. Zo schrijven GS dat â€™wij weinig
mogelijkheden zien voor het park vanwege bezwaren vanuit ruimte en natuurâ€™.
Dat is sterker geformuleerd dan bij de beantwoording van de vragen van de PvdD, toen GS de mogelijkheid
voor een park â€™lastigâ€™ noemden.
Toch houden de provinciale bestuurders ook ditmaal een slag om de arm. GS stellen dat zij pas een mening
vormen zodra de gemeente een aanvraag doet om het bestemmingsplan te veranderen.
Teleurstellend, vindt Bruggeman, aangezien belangrijke speler PWN het plan niet ziet zitten. Bruggeman: ,,Ik
snap wel een beetje dat gedeputeerde staten wachten tot de gemeente Castricum officieel een plan indient bij
de provincie. Pas dan mogen ze beoordelen of het past binnen de provinciale regels voor natuurbehoud. Maar
met de grond ligt het anders. Daarvan kun je gewoon zeggen: die verkopen we niet. En het is ook raar dat ze
geen mening hebben over een negatief advies van hun eigen ambtenaren van PWN. Hou dan geen slagen om
de arm, en zeg gewoon dat dat bungalowpark er niet komt. Dan weet iedereen waar we aan toe zijn.â€™â€™
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Verkeer en vervoer
Bijna twee Coentunnels - Het Parool
31-05-2014 /pagina 21 /sectie Amsterdam
AMSTERDAM - De oude Coentunnel is bijna opgeknapt. Volgens Rijkswaterstaat zal die tunnel 21 juli weer
opengaan.
Toen de nieuwe Coentunnel vorig jaar werd geopend, ging de oude dicht voor renovatie. Maar als die tunnel
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weer kan worden gebruikt, zijn in de spits acht rijstroken beschikbaar. Daarvan lopen er in de ochtendspits vijf
van noord naar zuid de stad in. Eerder waren dat er twee. 'We verwachten dat de doorstroming een stuk beter
zal worden,' zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.
In de avondspits zullen vanaf 21 juli ook vijf stroken beschikbaar zijn voor het verkeer dat van zuid naar noord
rijdt. (ANP)
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'Met Lelystad minder overlast' - Het Parool
31-05-2014 /pagina 25 /sectie Economie /auteur HERMAN STIL
Slechts 279 omwonenden luchthaven de dupe
AMSTERDAM - Een maand nadat de luchtvaartsector zware kritiek had geuitoefend op het besluit vliegveld
Lelystad te ontwikkelen, slaat bedenker Hans Alders terug.
Lelystad Airport moet vanaf 2018 de groei van Schiphol opvangen. Maar begin mei moest eigenaar Schiphol
Group erkennen dat zich nog altijd geen enkele luchtvaartmaatschappij heeft gemeld die Lelystad Airport wil
gebruiken.
Volgens Alders, die al jaren het overleg tussen overheden, luchtvaartsector, omwonenden en betrokkenen
orkestreert, is ontwikkeling van het nieuwe vliegveld onontbeerlijk. Vliegtuigen die straks naar Lelystad vliegen,
leveren volgens hem veel minder geluidshinder op.
Lelystad Airport moet 45.000 vluchten per jaar gaan verwerken. Daardoor zullen volgens Alders vijftig woningen
rondom die luchthaven en 279 omwonenden met 'ernstige' geluidshinder te maken krijgen. 45.000 extra starts
en landingen op Schiphol zou volgens Alders 'een toename van de hinder in de regio Schiphol opleveren van
970 extra woningen en 32.500 ernstig gehinderden'.
Dat toont volgens Alders zijn gelijk aan. 'Hoewel het lastig is een sluitende vergelijking te maken, laat dit zien
dat de inschatting in ons advies van 2012 - dat het toevoegen van verkeer op Schiphol in vergelijking met
Lelystad een factor tien aan extra hinder oplevert - nog een zeer conservatieve raming was.'
Alders schrijft dit in zijn 'briefadvies' over de milieugevolgen van ontwikkeling van Lelystad Airport aan
staatssecretaris Mansveld (infrastructuur
& milieu). Uit die brief blijkt dat naast de genoemde 'zwaar gehinderden' waarvan de huizen worden
geÃ¯ soleerd, inwoners van Flevoland en delen van Utrecht en Overijssel veel meer hinder zullen ondervinden
dan nu. Ook blijken er bijzondere aanvliegroutes boven Almere te gaan gelden, omdat anders de bouw van
woonwijk Oosterwold wordt belemmerd. Die procedure wordt door de luchtverkeersleiding als extra risicovol
aangemerkt.
'Op Schiphol levert dat aantal vluchten hinder op voor wel 32.500 mensen'
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Veiligheid gaat voor alles in Velsertunnel - Noordhollands Dagblad
31-05-2014 /pagina KEN_Regio_11 /editie KEN /auteur friso bos f.bos@hdcmedia.nl
door Friso Bos

Meer dan vijftig systemen actief in Velsertunnel Vluchtroute zagen door dikke betonnen wanden

IJmond 2016 Klinkt nog ver weg maar de renovatie aan de Velsertunnel in dat jaar komt toch ras naderbij.
Voorbereidingen zijn in volle gang. Gedurende negen maanden zullen beide tunnelbuizen afgesloten zijn voor
al het verkeer. Hoofd Unit Tunnelbeheer Ron van den Ende en omgevingsmanager Ilkel Taner leggen uit
waarom die periode niet korter kan.
,,Onze belangrijkste prioriteit is veiligheidâ€™â€™, zegt Van den Ende. ,,Veiligheid voor het verkeer maar ook
veiligheid voor het personeel van de aannemer en onze eigen medewerkers tijdens de renovatie. Als er risico is
op ongelukken in Ã©Ã©n van de twee tunnelbuizen omdat er in de ander gewerkt wordt, dan neem ik dat risico
niet. Ik krijg het op mijn bordje als er iets misgaat. En die verantwoordelijkheid wil ik ook niet afschuiven naar
iemand andersâ€™â€™, legt hij uit.
Klinkt logisch. Niemand wil dat er doden of gewonden vallen omdat er bewust te veel risico is genomen. Maar
dan nog; is negen maanden niet wat lang?
Het heeft met de complexiteit van de tunnelsystemen te maken, probeert hij uit te leggen. ,,We hebben
ongeveer vijfenvijftig tunneltechnische installaties, zoals wij ze noemenâ€™â€™, zegt Van den Ende. ,,De
nooddeuren, brandblussers, de pompinstallatie die de brandblussystemen op druk brengt, de verlichting in de
tunnelbuizen, de snelheidsbordjes enzovoorts. Het zijn allemaal tunnelinstallaties. In totaal zijn er dus ongeveer
vijfenvijftig. Die worden allemaal aangestuurd door hun eigen computer. Daarboven hebben we een centrale
computer gezet. Al die systemen moeten in een noodgeval namelijk integraal samenwerken. Bij een calamiteit
in de ene buis, moet het verkeer in de andere buis ook worden stilgelegd. De verlichting moet naar honderd
procent, de blusleidingen onder druk, de ventilatie moet aan enzovoorts. Automatisch, om menselijke fouten te
voorkomen.â€™â€™ Sommige van die systemen in beide tunnelbuizen zijn niet van elkaar los te koppelen. Er
is bijvoorbeeld maar Ã©Ã©n persleiding voor het blussysteem. Als je die moet uitschakelen, moet je dus ook
het verkeer door beide buizen stremmen. Zo zijn er meer systemen.
Dan is er de bekabeling tussen de tunnelinstallaties en de computers die ze aansturen. De kabels lopen door
een ruimte tussen de tunnelbuizen. Het is een enorm dik pak kabels. ,,Er zijn kabels bij die er al dertig jaar
liggenâ€™â€™, zegt Van den Ende. ,,Zolang ze liggen is er niks aan de hand, maar ga je ermee aan de sjouw
dan is de kans groot dat hij stuk gaat. Vandaar dat als er aan de kabels gewerkt is periodiek alle systemen
moeten worden gecheckt. En dat mag alleen als er geen verkeer in de tunnelbuizen rijdt. Die kabels worden
normaal gesproken ook visueel gecontroleerd en doorgemeten. Naarmate ze ouder worden merk je dat de
isolatieweerstand afneemt.â€™â€™
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De renovatie heeft verschillende onderdelen. Reparaties en levensduur verlengend onderhoud, het vergroten
van de doorrijhoogte met ongeveer twaalf centimeter en het nog beter maken van de tunnelveiligheid. Want
veiligheid heeft altijd prioriteit Ã©Ã©n.
Belangrijke wijziging is een nieuw ventilatiesysteem. Dat blaast de lucht in de rijrichting van de autoâ€™s mee.
In de westbuis komen aan weerszijden ventilatoren te hangen. ,,Omdat ze de rijhoogte niet mogen
beÃ¯ nvloeden worden de â€™wybertjesâ€™ bij de tunnel in- en uitgangen deels weggebiktâ€™â€™, legt Van
den Ende uit. ,,Dat brengt een risico mee voor het verkeer in de buis ernaast. Dus dat kan alleen met een
complete sluiting van beide buizen. Dan zijn er de nieuwe vluchtroutes. In de huidige situatie kunnen mensen
uit de tunnel vluchten via een trappenstelsel naar boven. Heel onhandige routes. Tijdens de renovatie worden
vijf nieuwe vluchtgangen gemaakt waardoor je van de ene naar de andere buis kunt vluchten.
Opstelruimte Tussen de buizen komt een opstelruimte, die onder overdruk staat, waar mensen kunnen wachten
tot de andere buis is vrijgegeven. Om die routes aan te leggen moet door dikke betonnen wanden worden
gezaagd, door de kabelruimte en aan de andere kant weer door de wand. Het risico is groot dat daarbij
ongemerkt kabels beschadigd raken of op andere manier tunnelinstallaties uitvallen. Dus ook die klus kan
alleen met twee gesloten tunnelbuizen. Net als het vervangen van al die andere tunnelinstallaties, omdat
veiligheid voorop staat.â€™â€™

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
De calamiteitenbogen zijn er voor altijd - IJmuider Courant
31-05-2014 /pagina IJC_Regio_05 /editie IJC /sectie Regio /auteur HDC Media
IJmond In de negen maanden durende periode dat de Velsertunnel helemaal dicht is, moet het verkeer worden
omgeleid. Dat gaat via twee calamiteitenbogen en drie nog nader uit te werken verkeerslussen.
De naam calamiteitenboog is misleidend, ze blijven er altijd liggen, ook na de tunnelafsluiting. Het gaat om twee
extra binnenbochten op de plekken waar A22 en A9 bij elkaar komen. Dus aan de noordzijde loopt de boog
vanaf de A22 richting Alkmaar naar de A9 richting Haarlem. Aan de zuidkant vanaf de A9 richting Haarlem komt
een boog te lopen naar de A22 richting Beverwijk.
De bogen spelen een belangrijke rol in de verkeersafwikkeling tijdens de renovatie aan de Velsertunnel.
Na de renovatie mag er geen verkeer in tegengestelde richtingen - â€™tegenverkeerâ€™ - meer door een en
dezelfde tunnelbuis rijden.
Dat heeft onder andere te maken met het nieuwe ventilatiesysteem dat tijdens een incident lucht door de tunnel
blaast in de rijrichting van de autoâ€™s.
Indien er een botsing plaatsvindt in een van de tunnelbuizen en het verkeer komt stil te staan, worden diverse
tunnelinstallaties geactiveerd. Een daarvan is de tunnelventilatie die er voor zorgt dat de rook van een
eventuele brand weggeblazen wordt van de stilstaande autoâ€™s met de rijrichting mee. Tijdens zoâ€™n
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incident of calamiteit gaan beide tunnelbuizen dicht om daarmee ruimte te maken in de andere verkeersbuis
voor vluchtende weggebruikers en hulpverleners. De ventilatie in de buis waar geen incident is wordt ook
ingeschakeld en blaast in dezelfde richting als de ventilatie in de buis waar het incident zich bevindt.
Daarmee wordt voorkomen dat rook uit de ene buis de andere buis wordt ingezogen en vluchters en
hulpverleners alsnog in de rook komen te staan.
Tijdens de renovatie wil Rijkswaterstaat ook op andere plekken nog lussen aanleggen in de snelwegen. Zodat
verkeer richting het noorden op de A9 via een lus naar de A22 kan, zowel ten zuiden van het Noordzeekanaal
als aan de noordkant. Twee lussen dus, in de A9. Ook is een lus nodig vanaf de A22 in noordelijke richting naar
de A208 in zuidelijke richting.
Met betrekking tot de calamiteitenbogen is al het papierwerk geregeld en de noordboog wordt momenteel
aangelegd. De lussen echter, hebben nog wat meer voeten in de aarde. Op bestuurlijk niveau moeten nog
knopen worden doorgehakt.

(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven
Werk aan â€™omrij-boogâ€™ in volle gang - IJmuider Courant
31-05-2014 /pagina IJC_VP_01 /editie IJC /sectie VP /auteur friso bos
door Friso Bos
Velsen De werkzaamheden aan de noordelijke omleidingsboog tussen snelwegen A22 en A9 zijn al in volle
gang. Tijdens de renovatie van de Velsertunnel zal het er erg druk worden.
Nog zoâ€™n calamiteitenboog komt aan de zuidkant tussen de A22 en de A9 te liggen. Intussen is er in de
regio nog volop discussie gaande over de noodzaak van totale afsluiting van de Velsertunnel tijdens de
renovatie. Maar liefst negen maanden blijft deze tunnel in beide richtingen gesloten om hem grondig te
renoveren. Nog niet iedereen is op de hoogte van alle veranderingen.
Regelmatig blijkt dat bijvoorbeeld ondernemers een onjuist beeld hebben van de veranderingen.
Bijvoorbeeld over de calamiteitenbogen. Die zijn er niet alleen voor tijdens de renovatie, maar blijven ook in de
toekomst in gebruik op het moment dat de Velsertunnel dicht is voor onderhoud.
Regio 4 en 5: Veiligheid gaat voor alles in Velsertunnel
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Te weinig laadpalen elektrische auto - Nieuwsuur
Er is een groot tekort aan laadpalen voor elektrische auto's. De 5000 laadpalen die nu beschikbaar moeten snel
worden uitgebreid. Dat is nodig omdat rijders van elektrische auto's anders halverwege de rit van hun accu
overschakelen op de benzinemotor. Met als gevolg dat de milieuwinst van elektrisch rijden verloren gaat.
Tienduizenden erbij

Ze zijn stil, snel en schoon, maar in de praktijk is het niet altijd makkelijk om met een elektrische auto heel
Nederland te doorkruisen. Er rijden momenteel 35.000 elektrische voertuigen rond in Nederland. Die kunnen
worden opgeladen bij zo'n 5000 publieke laadpunten, maar dat zijn er niet genoeg om aan de vraag te voldoen.

SolaRoad

Wegen met zonnepanelen die energie opwekken zouden een oplossing kunnen zijn. Nieuwsuur kijkt mee bij
TNO in Delft waar deze zogenoemde SolaRoad wordt getest. "Als je alle wegen zou kunnen uitrusten met dit
soort zonnepanelen, kun je het hele Nederlandse wagenpark op zonne-energie laten rijden. Als die auto's
elektrisch zijn natuurlijk", zegt Elisabeth Post, gedeputeerde Verkeer van de provincie Noord-Holland, in
Nieuwsuur.
Niet geschikt

Maar niet alle wegen zijn geschikt voor zonnepanelen, bijvoorbeeld omdat ze altijd in de schaduw liggen. En het
zal nog vele jaren duren voor de Nederlandse wegen zijn uitgerust met de nieuwe techniek. Tot die tijd zijn er
meer laadpunten nodig om de groei van het aantal elektrische auto's bij te kunnen houden. Binnen een jaar
moeten er zo'n 5000 laadpalen bij komen en op langere termijn zelfs tienduizenden.
Zie de video: http://nieuwsuur.nl/video/654932-te-weinig-laadpalen-elektrische-auto.html
Naar boven
Waterland blijft lobbyen voor tunnel - Noordhollands Dagblad
02-06-2014 /pagina WAT_Regio_01 /editie WAT /auteur johan moes j.moes@hdcmedia.nl
door Johan Moes
Broek in Waterland Het pleidooi vanuit de gemeente Waterland voor ondertunneling van de N247 door Broek in
Waterland, mag niet blijven bij loze woorden. De gemeente wil een werkgroep instellen, die actief bij hogere
overheden blijft lobbyen voor de aanleg van de tunnel.
In die werkgroep moet de wethouder verkeer en vervoer plaats nemen, evenals een lid van elke fractie in de
gemeenteraad. Ook moeten er Ã©Ã©n of meer ambtenaren in zitting nemen en eventueel burgers uit Broek in
Waterland.
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De aanleg van de tunnel staat weer op de agenda sinds de verkiezingscampagne voor de raadsverkiezingen in
maart van dit jaar. Toen bleek dat alle partijen voorstander zijn van de tunnel. Kort daarna werd in de
gemeenteraad een motie ingediend die het college van b en w opriep om zich sterk te maken voor het plan. Die
werd unaniem aangenomen. Het onderwerp is sindsdien serieus opgepakt en inmiddels zijn er al gesprekken
geweest over de tunnel tussen de wethouder en de Dorpsraad Broek in Waterland en de dorpsraad en
gedeputeerde Elisabeth Post.
De CDA-fractie in Waterland vindt dat hoopgevend, maar vindt dat er meer nodig is om het idee van de tunnel
levend te houden. Zij komt binnenkort met het voorstel voor de werkgroep, waarmee de gemeente â€™actief
mee blijft denken en doen om het beoogde doel te bereikenâ€™. Enkele fracties vinden de werkgroep
overbodig, maar het ziet ernaar uit dat het CDA-voorstel steun krijgt van de meerderheid van de raad.
Een tunnel is al tientallen jaren een vurige wens van veel inwoners van Broek. Het ondergronds brengen van de
N247 zou een aantal belangrijke verkeersproblemen oplossen en bovendien een einde maken aan de
tweedeling van het dorp. De afgelopen jaren kwam het idee van tijd tot tijd weer boven drijven, maar steeds
verdween het weer van tafel omdat het te duur zou zijn.
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Water
Megaclaim bij weghalen van Groene Schip - Gooi- en Eemlander
02-06-2014 /pagina HDC_Metropool_01 /sectie Metropool /auteur frans van den berg
f.van.den.berg@hdcmedia.nl
door Frans van den Berg

Dijk een sta-in-de-weg bij aanleg haven Alternatieve plekken

Amsterdam Wanneer Amsterdam in de toekomst alsnog een Houtrakhaven wil graven, moet het Groene Schip
weer weg. Wie gaat dat betalen?
Het kan nog tientallen jaren duren voor Amsterdam die nieuwe haven graaft, als die al nodig mocht zijn. Pas in
2020 wordt daarover een principebesluit genomen. In de tussentijd wordt het middendeel van het Groene Schip
niet aangelegd door Afvalzorg. Die grond was voorheen van Amsterdam, maar die gemeente kan de grond
weer terugeisen. Met de noordelijke terp kan wel worden doorgegaan en als alternatief wordt nu een zuidelijke
stortplaats ontwikkeld. Op die plek komt de nieuwe haven niet.
,,We kijken of het technisch kan om op het zuidelijk deel een heuvel te maken. Het blijkt nu dat daar in het OerIJ een nevengeul lag en daardoor hebben we daar een slappe ondergrond van klei, veen en zand. Het ligt
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eraan hoeveel zand we moeten aanbrengen, want de slakken mogen niet met grondwater in aanraking komen.
Misschien wordt het daardoor wel te duurâ€™â€™, waarschuwt directeur Bert Krom van
afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg.
Wat nu als locatie zuid niet haalbaar is en het middendeel niet wordt uitgevoerd? ,,Het uiterste gevolg is dat
maar zestig procent van het plan wordt uitgevoerd. Dat betekent ook dat maar zestig procent van de 4,8 miljoen
aan vergoedingen wordt betaald aan de gemeente en Staatsbosbeheer. In dat geval zal Staatsbosbeheer de
plannen voor de recreatieve invulling moeten versoberen.â€™â€™
De grootste onzekerheid bestaat nog altijd over het gevolg van een positief besluit over een nieuwe
insteekhaven. ,,De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is als enige tegen en zal dan ook niet vrijwillig
het bestemmingsplan wijzigen om daar een haven mogelijk te maken. Dat wordt dan net als bij de Afrikahaven
een grenscorrectieâ€™â€™, verwacht Krom.
Weghalen Het risico bestaat dat het Groene Schip weggehaald moet worden wanneer Amsterdam alsnog haar
havens uitbreidt. Want de groene heuvel ligt dan tussen de Afrikahaven en Houtrakhaven. Niet bepaald een
buffer, maar juist een sta-in-de-weg. Het havenbedrijf wil die gronden rond zoâ€™n haven natuurlijk uitgeven
als bedrijventerrein. Een andere reden om het dan alsnog weg te halen is het grondwater. Bij aanleg van de
haven in de Houtrakpolder stijgt het waterniveau naar het peil van het Noordzeekanaal. Dan stijgt bij de heuvel
het grondwaterniveau met enkele meters en dat mag dus niet vanwege het uitlogen van de slakken. ,,Dan zou
dit stukje een polder moeten blijven. Kan, maar het is lastig.â€™â€™
Wie gaat het weghalen van het Groene Schip betalen? ,,Amsterdam kan niet eisen dat het wordt weggehaald
omdat het geheel volgens de afspraken en regels is aangelegd. Mocht het toch zover komen, dan zal
Amsterdam de grond moeten kopen van Staatsbosbeheer. Daar zit ruimte. Het kan goedkoop als agrarische
grond worden overgedragen, maar dan moet Amsterdam voor eigen rekening de heuvel weghalen. Of het wordt
als dure havengrond verkocht zodat hiermee een verplaatsing van de dijk wordt betaaldâ€ , legt Krom uit.
Verplaatsen van de grond en de slakken kan eventueel naar een westelijke locatie langs het Zijkanaal of naar
de zuidelijke terp. Maar tegen die tijd kunnen de bodemassen ook worden gereinigd en kan in ieder geval het
schone deel worden hergebruikt bij de eventuele aanleg van een haven. Maar het verplaatsen en wassen van
de slakken kost wel geld. De berekening van Amsterdam die uitkwam op honderd miljoen euro voor het
weghalen, klopt naar onze mening bij lange na niet. Waarschijnlijk zal het voor zoâ€™n 10 miljoen kunnen.â€
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Zorg en welzijn
Minder geld voor zorg - Gooi- en Eemlander
31-05-2014 /pagina GEE_Regio_05 /editie GEE /sectie Regio /auteur eddie de paepe
door Eddie de Paepe
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Hilversum De gemeenten weten eindelijk hoeveel geld zij in 2015 van het Rijk krijgen voor jeugdhulp en
jeugdzorg. De budgetten voor 2015 zijn vastgesteld op basis van de meeste recente gegevens - uit 2011/2012 over het zorggebruik in elke gemeente. In totaal stelt het Rijk (na aftrek van een korting van drie procent) een
kleine 3,9 miljard euro beschikbaar. Dat is 330 miljoen meer in december aangekondigd.
Voor de jeugdzorg in Eemland (inclusief Amersfoort) is volgend jaar 67,7 miljoen beschikbaar. Gooi en
Vechtstreek moet het doen met 32,7 miljoen. Een tegenvaller. ,,Wij behoren tot de drie of vier regioâ€™s die er,
in vergelijking met december, op achteruit gaanâ€™â€™, constateert regionaal coÃ¶rdinator Rik Post. ,,Het
gaat om twee procent minder, bovenop die algemene korting.â€™â€™ Pas eind dit jaar wordt duidelijk of de
gemeenten uitkomen met hun budgetten.
Voor 2015 zijn binnen Gooi, Vechtstreek, Eemland en Almere grote verschillen te constateren. Hilversum krijgt
bijvoorbeeld zestien miljoen euro voor de nieuwe taken. Omgerekend komt dat neer op gemiddeld (ruim) 900
euro per jeugdige inwoner (jonger dan 17 jaar). Laren krijgt de kleinste pot geld. Het Gooise dorp staat - samen
met Bunschoten - zelfs in de landelijke top tien van gemeenten met de laagste bijdrage per jeugdige.
Verschillen Woordvoerder Ruben van Dorssen van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft
een verklaring voor de grote verschillen. ,,Waar het sociaaleconomisch voor de wind gaat en waar veel sociale
cohesie is, zijn de uitgaven per kind relatief laag, en in krimpgemeenten juist hoog.â€™â€™ Landelijk staat
Pekela (2.059) bovenaan de lijst, en Schiermonnikoog (75) helemaal onderaan.
Rik Post vult aan: ,,In kleinere gemeenten als Laren en Eemnes kunnen een paar kinderen met hele dure zorg
het gemiddelde flink omhoog halen. Ook speelt het welzijnsniveau een rol: betalen mensen de zorg zelf? In
gemeenten waar het economisch slechter gaat en veel lageropgeleiden en uitkeringsgerechtigden zijn, is de
vraag naar jeugdzorg hoger.â€™â€™
Voor volgend jaar komen de meeste gemeenten er wel uit, verwacht Post. Echt spannend wordt het pas in
2016. Vanaf dat jaar moeten gemeenten overgaan op een budget dat wordt bepaald aan de hand van een
â€™objectief verdeelmodelâ€™ met een groot aantal criteria. Hoe dat gaat uitpakken is nog onduidelijk.
Wmo-budgetten Ook de budgetten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)
vastgesteld. Voor de uitvoering van de wmo in 2015 is iets meer dan acht miljard beschikbaar. Dit bedrag is
over de gemeenten verdeeld op basis van de uitgaven en gegevens over 2012, en aangepast met behulp van
actuele gegevens over onder meer eigen bijdragen en groei van het aantal cliÃ«nten.
In Gooi, Vechtstreek, Eemland en Almere krijgt de Flevolandse gemeente de grootste pot geld, op de voet
gevolgd door Hilversum. Muiden en Eemnes moeten het volgend jaar met de kleinste rijksbijdrage doen.
Hilversum en Almere krijgen als centrumgemeenten nog twee aanvullende bedragen, Het gaat om het
budgetten voor beschermd wonen en het budget dat samenhangt met opvang. De mediastad krijgt bovenop de
kleine 12,3 miljoen voor de nieuwe wmo-taken ruwweg hetzelfde bedrag voor taken op het gebied van
beschermd wonen en nog eens 4,7 ton als awbz-budget voor opvang. In totaal dus 25 miljoen euro. Voor
Almere gaat het zelfs om een kleine zestig miljoen. De gemeenten hebben binnen de wettelijke kaders beleiden bestedingsruimte, benadrukt het ministerie. ,,Bij de uiteindelijke inzet kunnen gemeenten eigen keuzes
maken en accenten leggen bij de uitvoering van de wmo 2015.â€™â€™
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Miljoenen meer voor jeugdzorg - De Telegraaf
31-05-2014 /pagina 003 /sectie Binnenland /auteur Kuitert, Hans
Van een onzer verslaggevers DEN HAAG, zaterdag Gemeenten krijgen volgend jaar als zij daarvoor
verantwoordelijk worden 330 miljoen euro meer voor jeugdzorg dan aanvankelijk de bedoeling was. Het totale
budget voor jeugdzorg is verhoogd van 3,5 miljard naar bijna 3,9 miljard euro.
Dit blijkt uit de vaststelling van het definitieve budget door de staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid)
en Teeven (Veiligheid en Justitie). Het betekent dat de gemeenten te maken hebben met een korting op de
jeugdzorguitgaven van 3 procent. Van Rijn noemt dat een â€˜beperkte kortingâ€™. De in het regeerakkoord
afgesproken bezuiniging op jeugdzorg kan zo voor 2015 worden gehaald. De bezuiniging betekent dat de
vijftien Bureaus Jeugdzorg mensen moeten ontslaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat het
onzeker is of de toegekende bedragen afdoende zullen zijn.

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Noodplan moet leegloop bij jeugdzorg voorkomen - Trouw
02-06-2014 /pagina 01 /sectie Vandaag /auteur NICO DE FIJTER
Abvakabo FNV en Jeugdzorg: Voorkom met banenpool dat expertise verdwijnt nu gemeenten 'de baas' worden
Bij de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten dreigt veel broodnodige kennis en ervaring verloren te gaan.
Mogelijk belanden duizenden jeugdzorgwerkers op straat, terwijl hun expertise juist hard nodig is. Om dat te
voorkomen moet er in elke regio een banenpool voor de jeugdzorg komen. Dat bepleiten Jeugdzorg Nederland
en Abvakabo FNV.
Gemeenten zijn vanaf begin volgend jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 'Aan de ene kant staan de
jeugdzorginstellingen die nu al begonnen zijn om mensen te ontslaan en aan de andere kant staan de
gemeenten die nieuwe mensen nodig hebben om die jeugdzorgtaak uit te kunnen voeren', zegt voorzitter Hans
Kamps van Jeugdzorg Nederland. 'Maar die twee kanten werken langs elkaar heen. Daardoor gaat er aan de
ene kant zeer kostbare ervaring en expertise verloren terwijl aan de andere kant juist behoefte is aan al die
kennis. Met een banenpool kun je de verbinding leggen. Waarom zou je mensen ontslaan, als hun expertise zo
waardevol kan zijn?'
Werknemers van jeugdzorginstellingen die boventallig worden, zouden via zo'n - regionale - banenpool aan het
werk kunnen blijven, bij gemeenten of nieuwe aanbieders van jeugdzorg die door die gemeenten worden
ingehuurd. Daarmee wordt voorkomen dat duizenden jeugdzorgwerkers werkloos worden, zegt voorzitter Corrie
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van Brenk van Abvakabo FNV. 'Niemand hoeft z'n baan te verliezen. Ga eens na wat zo kan worden bespaard.
Het scheelt geld uit de uitkeringskas en het scheelt opleidingsgeld dat gemeenten in nieuwe, onervaren
werknemers zouden moeten steken.'
De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten gaat gepaard met een stevige bezuiniging. 'Maar daar gaat
ons pleidooi niet over', zegt Van Brenk. 'Het gaat om de mensen die op straat dreigen te belanden, terwijl hun
kennis en ervaring juist van groot belang zijn voor de kwaliteit van de jeugdzorg.'
Volgens Kamps onderschatten veel gemeenten dat. 'Die denken dat ze het wel kunnen, die jeugdzorg. En die
lichtvaardigheid is een groot risico. Want het belang van jeugdzorg wordt alleen maar groter. Als je als
zorgverlener dichterbij komt te staan - en dat is de bedoeling, met die overgang naar de gemeenten - dan krijg
je de problemen en hun omvang ook veel scherper in beeld. De behoefte aan kennis en kwaliteit zal kortom
alleen maar groeien. Dat die geweldige expertise nu zomaar in het afvalputje dreigt te verdwijnen, is erg
zorgwekkend.'
Van Brenk: 'Er werken heel veel goed opgeleide professionals in de jeugdzorg. Die moet je niet kwijtraken. Juist
bij de complexe zorgvragen van jongeren heb je die mensen nodig.'
Veel gemeenten, zien Van Brenk en Kamps, willen hun nieuwe jeugdzorgtaak leggen bij welzijnsinstellingen. Ze
wijzen op Enschede: 'Ook daar wil de gemeente de jeugdzorg voortaan laten uitvoeren door een
welzijnsstichting. Kinderen kunnen hun vaste hulpverlener behouden, maar die moet dan wel eerst van
werkgever wisselen.'
Medewerkers van Bureau Jeugdzorg zijn uitgenodigd om op hun eigen werk te solliciteren, maar ze komen wel
onder een andere cao te vallen, gaan minder verdienen en verliezen hun opgebouwde rechten. 'Dat maakt het
erg onaantrekkelijk', zegt Van Brenk. 'Wij pleiten ervoor dat jeugdzorgmedewerkers met behoud van
opgebouwde rechten overgaan naar de nieuwe werkgever. Sowieso moet die onzin dat mensen op hun eigen
werk moeten solliciteren eens ophouden.'
De overheid - en dan vooral de gemeenten - zouden met de vakbonden en werkgevers moeten samenwerken
om de banenpools te realiseren, willen Abvakabo FNV en Jeugdzorg Nederland.
'We roepen de politiek, de wethouders met name, maar ook het ministerie en werkgevers en bonden op om
zich bij ons aan te sluiten', zegt Kamps. 'Als het blijkt te werken - en daar gaan we vanuit - dan hebben we met
die banenpools een prachtig concept te pakken dat ook in andere sectoren kan worden toegepast.'
De jeugdzorg is naar verwachting de eerste van een reeks grote zorgtaken die in de komende tijd naar de
gemeenten verschuift. Ook zorg als de dagbesteding van ouderen en gehandicapten moet uiteindelijk bij de
gemeenten terecht komen. 'Ook daar werken duizenden mensen met veel kennis en ervaring die we niet
verloren moeten laten gaan', zegt Van Brenk. 'Een goede banenpool kan ook daar uitkomst bieden.'
'Het gaat om mensen die werkloos dreigen te worden, terwijl hun kennis en ervaring nodig zijn'
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Plasterk: Gemeenten, schiet op met zorgtaken - Algemeen Dagblad
02-06-2014 /pagina 1 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur EDWIN VAN DER AA
Den Haag | Gemeenten moeten niet langer klagen over de overheveling van zorgtaken van het rijk naar
gemeenten, maar aan de slag gaan. Nu de budgetten bekend zijn, moeten gemeenten snel orde op zaken
stellen. Dat vindt verantwoordelijk minister Plasterk.
Edwin van der AA
Minister wuift alle kritiek weg en wil geen uitstel
â€˜We blijven samen kijken of alles goed gaatâ€™
Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil niets weten van de kritiek dat 2015 onhaalbaar is om zorgtaken van het rijk
onder te brengen bij de gemeenten. Gemeenten worden op 1 januari verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de
langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten.
Nu gemeenten weten hoeveel geld ze krijgen voor de zorg voor hun kwetsbare burgers, kan het geklaag over
de geplande overheveling van taken verstommen. ,,Wethouders weten wat ze kunnen uitgeven. Dat is
overigens normaal: gemeenten krijgen elk jaar pas in mei te horen hoe de budgetten eruitzien,â€™â€™ stelt
Plasterk.
De minister is ervan overtuigd dat de meeste problemen in de zorg voor kwetsbare mensen uit de wereld
kunnen worden geholpen door hun zorg dichtbij te regelen. Dat gebeurt volgens de PvdA-bewindsman juist via
een goede overheveling van sociale en zorgtaken naar de gemeenten.
Dat zelfs de Rekenkamer hierover twijfels heeft en erop aandringt pas in het najaar te beslissen of de operatie
haalbaar is, legt Plasterk naast zich neer. ,,Het kabinet wil dat de overheveling komend jaar gebeurt. En we zijn
niet de enige. Ik kreeg afgelopen week op een congres applaus van wethouders, raadsleden en
gemeenteambtenaren toen ik zei: â€˜Dit traject gaat nÃº verder, dan weet u waar u aan toe bentâ€™.â€
Ontstaan er toch problemen, dan is er een overgangscommissie tot wie de gemeenten zich kunnen richten om
te obstakels weg te nemen. In het uiterste geval grijpt het rijk in. Plasterk: ,,We zeggen dus niet: â€˜Succes en
tot ziens!â€™. We blijven samen kijken of alles goed gaat. De komende jaren zullen ongetwijfeld zaken naar
voren komen die anders moeten worden geregeld. Daar sluiten we onze ogen niet voor.â€ 'P6
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Na ruim 3 jaar onderzoek eis in zaak Hooijmaijers
www.nieuws.nl 18 november 2013

Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers
(VVD) van de provincie Noord-Holland hoort maandag na 3,5 jaar uitgebreid onderzoek welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Justitie verdenkt de 52-jarige Hooijmaijers
van corruptie, witwassen, valsheid in
geschrifte en het aannemen van
smeergeld. Hij deed dat volgens het
OM in de periode van 2004 tot 2009.
Hooijmaijers ontkent en spreekt van
'een politiek proces'.
Tijdens zijn werk als gedeputeerde
nam Hooijmaijers volgens het OM
steekpenningen aan van mensen en
bedrijven die iets gedaan wilden krijgen bij de provincie. Om dat te verdoezelen zou de VVD'er valsheid in
geschrifte hebben gepleegd.
De oud-gedeputeerde had voor zijn
aantreden het adviesbureau Move

Consultants. Toen hij bestuurder was
in Noord-Holland zette hij dat bedrijf
op naam van zijn vrouw. Volgens Justitie was het een dekmantel om omkopingsgeld binnen te halen. Dat geld
zou eerst op de rekening van een makelaar zijn gekomen, waarna het onder valse voorwendselen naar het adviesbureau ging.
Hooijmaijers liet tijdens de zittingsdagen luid en duidelijk zijn mening horen over de aanklacht. 'Allemaal onzin zonder bewijs', meent de oud-gedeputeerde. Hij stelt dat hij een slechte boekhouder is, maar nooit heeft gefraudeerd. Naast Hooijmaijers beschuldigt het OM ook zijn vrouw van
het meewerken aan de frauduleuze
praktijken.
Hooijmaijers vindt dat hij geen eerlijk
proces krijgt, omdat de media hem al

bij voorbaat hebben veroordeeld. Hij
en zijn gezin zitten financieel aan de
grond en worden door mensen met de
nek aangekeken.
Door: Novum

De aanklachten en de lezing van Hooijmaijers
Haarlems Dagblad 18-11-2013

door Roel van Leeuwen

dien verklaart hij dat de gronden buiHaarlem Het proces tegen Ton ten de invloedssfeer van de provincie
Hooijmaijers wordt vandaag hervat. Noord-Holland vallen.
Het openbaar ministerie (OM) be- 2. Ganzenveld: Vastgoedondernemer
schuldigt hem van corruptie, vals- W.G. van het bedrijf Ganzenveld had
heid in geschrifte en witwassen. Hooijmaijers volgens het OM veel geld
Maar de oud-gedeputeerde heeft toegezegd als die er in zou slagen om
een andere lezing als het gaat om woningbouw mogelijk te maken in de
de hem ten laste gelegde feiten.
Bovenkerkerpolder in Amstelveen.
1. Gronden rond Schiphol: Hooij- Ook zou hij via W.G. 59.500 euro hebmaijers zou als gedeputeerde geld ben ontvangen van bouwbedrijf De
hebben gekregen voor het verle- Peyler voor een geheime deal rond
nen van diensten aan de bedrijven het geplande bedrijventerrein DistriMainland en de Kuiper Groep. Deze port in Koggenland.
bedrijven hadden gronden rondom
Schiphol. Volgens het OM is Hooijmaijers omgekocht om besluitvormingsprocedures van de provincie
te beïnvloeden.
Verdediging: Hooijmaijers zegt dat hij
voor zijn periode als gedeputeerde
een adviserende rol heeft gespeeld bij
de verkoop van Mainland aan Slough
Properties. ,,Ik heb hier destijds vier
jaar aan gewerkt.'' De betalingen voor
zijn adviezen zouden pas zijn gedaan
toen hij al gedeputeerde was. Boven-

Verdediging: Hooijmaijers zegt dat hij
wat betreft de Bovenkerkerpolder pas
in 2009 (na zijn aftreden als gedeputeerde) is benaderd door W.G.. ,,De
provincie heeft in mijn tijd nooit gesproken over ook maar één woning in
de Bovenkerkerpolder. Iedereen wist
dat dat 'not done' was. Bovendien
ging de gemeenteraad van Amstelveen er over en niet de provincie.''
Wat betreft de 59.500 euro: volgens
Hooijmaijers was dit een vrijwillige bijdrage van W.G. aan zijn verkiezingscampagne, nadat hij hem had getipt

over een club die mogelijk zou willen
investeren in een Chinees pretpark.
3. Diverse giften: Verschillende ondernemers zouden in 2007 geld hebben
betaald aan Hooijmaijers. Het ging om
bedragen, variërend van 4.165 euro
tot 24.395 euro, die waren overgemaakt door bedrijven als: Ballast Nedam, Amsterdam Waterfront, HTel Investments en L.A.S. Meijer
Verdediging: Hooijmaijers ontkent niet
dat hij destijds die partijen heeft geadviseerd. Het zou in al deze gevallen
zijn gegaan om adviezen die betrekking hadden op zaken die buiten de
invloedssfeer van de provincie NoordHolland zouden vallen. ,,Ook een gedeputeerde mag bijverdienen.''
4. De nieuwe huisbankier: Het OM
verdenkt Hooijmaijers er van dat hij
zich had laten omkopen om Fortis de
nieuwe huisbankier van de provincie
te laten worden. Hij zou zijn betaald
door E.. Die trad op als tussenpersoon voor Fortis.
Verdediging: Hooijmaijers was inderdaad voorzitter van de raad van ad-
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vies en toezicht van het bedrijf van E.,
maar die samenwerking was volgens
de oud-gedeputeerde al 'ver' voor het
contact over Fortis beëindigd omdat
E. hem niet meer betaalde.
Hooijmaijers stelt dat hij geen geld
heeft ontvangen voor de deal met Fortis en dat hij Fortis en ING Bank juist
tegen elkaar had laten opbieden.
5. JVG Vastgoed: Dit bedrijf zou Hooijmaijers hebben omgekocht voor bijna zes mille plus tickets naar Roemenië en Turkije in ruil voor het verstrekken van geheime informatie en voor
het laten uitnodigen voor handelsevenementen.
Verdediging: Hooijmaijers stelt dat hij
JVG Vastgoed in contact heeft willen
brengen met zijn contacten in Roemenië. Hij zou daar met de directeur van
JVG Vastgoed naartoe zijn gereisd.
De tickets zouden zestig euro hebben
gekost. De adviezen zouden geen betrekking hebben gehad op zaken waar

de provincie Noord-Holland bij betrokken was.

houden. Het is nog niet bekend wanneer de rechters uitspraak doen.

6. Valsheid in geschrifte en witwassen: Het OM beschuldigt Hooijmaijers
ervan op onjuiste wijze te hebben gefactureerd via een constructie waarbij
eerst geld werd gedeclareerd door
Van der K. Makelaardij en vervolgens
door Move Consultants, het bedrijf dat
op naam stond van de echtgenote van
Hooijmaijers.

roel van leeuwen
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Haarlems Dagblad All Rights Reserved

Verdediging: Volgens Hooijmaijers gebruikte hij inderdaad een gezamenlijk
potje met Van der K., maar klopten de
summiere beschrijvingen bij de facturen bij de geleverde diensten wel. Hij
stelt verder dat hij altijd netjes belasting heeft betaald.
De zaak wordt maandag vervolgd met
het requisitoir van de officier van justitie. Dan wordt ook bekend welke straf
het OM eist tegen Hooijmaijers. Vervolgens zal de advocaat van Hooijmaijers, F. Schneider, zijn pleidooi

Actiegroep brengt ooit zo machtige provinciebestuurder in het nauw
de Volkskrant 18-11-2013 (p. 11)

Reconstructie De rol van Ton Hooijmaijers in het plan voor een bedrijventerrein in het groen
Ontluisterend, de rol van de ex-gedeputeerde in de plannen voor het
bedrijventerrein bij Hoorn, vindt
kunstenaar Annet Wood. Als het
waar is van die 60 mille, is het regelrecht corruptie, beseft ze.
Annet Wood zat twee weken geleden op de publieke tribune in de
Haarlemse rechtbank en keek naar
Ton Hooijmaijers, drie dagen achter elkaar. Ook vandaag is de 59-jarige kunstenares erbij, als de officieren van justitie uitleggen hoe en
waarom de oud-VVD-gedeputeerde
volgens hen corrupt was, hoe hij
steekpenningen aannam van projectontwikkelaars en bestemmingsplannen en financiële deals regelde waarvan de bedrijven die hem
betaalden voordeel hadden.
Het was haar eerste confrontatie met
de man die zo'n bepalende rol had gespeeld in de plannen om vlak bij haar

huis een groot stuk grasland om te
turnen in een hoogwaardig bedrijventerrein. Distriport, zo moest het gebied onder de rook van Hoorn in het
Noord-Hollandse dorp Berkhout gaan
heten. Wood wilde geen bedrijventerrein. Het gebied moest open en groen
blijven. In 2004 richtte Wood uit 'misselijkmakende woede' over de komst
van dat bedrijventerrein Berkhout is
Boos op. Maar Wood voelt geen triomf als justitie vandaag in de rechtszaal een hoge celstraf eist tegen de
wanhopig orerende VVD'er. Ze vond
het ontluisterend dat Hooijmaijers
geen enkele zelfreflectie toonde in de
rechtszaal. Nog steeds leek hij ervan
overtuigd dat zijn frauduleus geritsel
door de beugel kon. Dat het allemaal
net binnen de lijntjes was gebleven.
Wood werd overvallen door vragen.
Hoe heeft deze man al die tijd in de
provinciale politiek kunnen functioneren? Waarom heeft iedereen hem jarenlang zijn gang laten gaan? Waarom was er geen adequate controle
van zijn collegabestuurders in de pro-

vincie of van leden van de provinciale
staten? Toen Ton Hooijmaijers in het
voorjaar van 2010 werd opgepakt,
hadden de vijf mensen die de harde
kern vormen van Berkhout is Boos
geenszins het idee dat de Amsterdammer een sleutelfiguur was in het
doordrukken van de plannen met Distriport. Zij wisten niet beter of het idee
van het bebouwen van de 78 hectare
weiland kwam uit de koker van de provincie. Het waren de lokale projectontwikkelaars Zeeman Vastgoed en De
Peyler Projectontwikkeling die de
grond hadden opgekocht bij lokale
boerenbedrijven. Die konden op steun
rekenen van de gemeente Koggenland en van de provincie Noord-Holland. Ondanks hun boosheid besloten
de Berkhouters dat hun verzet geen
emo-tour moest worden. Liever een
nauwgezette zoektocht naar de echte
feiten. Er werd gezegd dat een groot
bedrijventerrein noodzakelijk was,
maar klopte dat wel? En wisten de lokale en provinciale bestuurders wel
waarmee ze zouden instemmen?
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Wood zag de politici kijken: daar heb
je weer van die vrouwtjes. Die geven
we koffie met koek, we knikken behulpzaam, nemen handtekeningen of
huisvlijt in ontvangst. En dan hup de
volgende actiegroep. Ze werden door
ervaren bestuurders weggezet als 'Nivea-groep': Niet In de Voor- en Achtertuin. Alsof een bedrijventerrein tegenhouden een hobby was van overijverige huisvrouwen die alleen vanuit
de onderbuik opereerden. Als de feiten niet naar boven kwamen, waren
Annet Wood en haar team niet te beroerd om te procederen om inzage te
krijgen in documenten die niet openbaar werden gemaakt. Zij werd als internationaal operend beeldend kunstenaar - gespecialiseerd in vrouwentorso's - het boegbeeld van Berkhout.
25 mensen stonden haar bij, op juridisch terrein bijvoorbeeld. Eén jaar na
de inval in huize Hooijmaijers werd het
verzet beloond. Na een vierde rechtszaak over de openbaarheid van de zakelijke deals rond Distriport stuurde de
provincie de stichting in 2011 een tot
dan toe angstvallig geheim gehouden
pakket contracten toe. Cruciaal daarin was de zogenaamde sideletter een buiten het zicht van het publiek
door Ton Hooijmaijers en de projectontwikkelaars van Distriport ondertekend contract. Daarin sprak Hooijmaijers namens de provincie af dat NoordHolland de risico's zou dragen rond
Distriport en dat de mogelijke winsten
naar de vastgoedpartijen vloeiden.
Deze onthulling was van groot belang;
niet alleen in het gevecht om de weilanden. Ook in het provinciehuis
kwam de schrik er goed in en werd
subiet een commissie Schoon Schip
geïnstalleerd met als opdracht alle bestuurlijke misstanden te onderzoeken.
De sideletter trok ook de aandacht
van de rijksrecherche, die bezig was
met het natrekken van alle bedragen
die Ton Hooijmaijers tussen 2005 en
2009 als provinciebestuurder stiekem
had bijverdiend. De uitkomsten van
het rechercheonderzoek hoorde Wood
de afgelopen week in de Haarlemse
rechtbank. Daar bevroegen drie rechters Hooijmaijers uitgebreid over de
59.500 euro die hij op 15 juli 2007 had
overgemaakt gekregen van vastgoedbedrijf 't Ganzeveld. Volgens het

Openbaar Ministerie kwam dit geld
van projectontwikkelaar De Peyler, die
het via 't Ganzeveld overboekte naar
een rekening die de VVD'er aanhield
samen met een makelaarsvriend. Het
bedrag zou een privébeloning zijn
voor het feit dat de provincie de gronden en risico's van de projectontwikkelaars had overgenomen. Als dat
klopt, is het regelrecht corruptie, besefte Wood. Ze hoorde Hooijmaijers
omstandig tegenover de rechters verklaren dat deze betalingen 'helemaal
niets' met Distriport te maken hadden.
Hij erkende geld van 't Ganzeveld te
hebben aangenomen, maar dat had
volgens hem te maken met 'algemene advisering' en was bedoeld voor
zijn 'campagnekas'. 'De eigenaar van
't Ganzeveld belde mij op, zei dat het
hem voor de wind was gegaan en dat
hij zo blij was met de reuring in de
Noord-Hollandse politiek. Ook had hij
gehoord dat ik problemen had met het
financieren van mijn campagne. Hij
wilde graag helpen', aldus de VVD'er.
'Maar tegelijk wilde ik die man op afstand hebben, want ik was gedeputeerde. Vandaar dat ik hem via de makelaar heb laten betalen en er nooit
meer naar heb omgekeken.' Wood
hoorde Hooijmaijers alle kanten op redeneren. De beslissingen over Distriport waren 'volledig voorgekookt door
ambtenaren', ze waren 'helemaal niet
geheim', hij had er 'geen enkele invloed op gehad' en als zijn collega-gedeputeerde Jaap Bond daar anders
over dacht dan was hij een 'farizeeër'.
Bovendien had hij de contracten - inclusief de geheime sideletter - alleen
maar getekend 'vanwege een fotomomentje'. 'Zodat de mensen zouden
zien dat ik als VVD'er dingen tot stand
bracht in het stroperige Noord-Holland.' Een veroordeling van Ton Hooijmaijers voelt voor Annet Wood en het
team van Berkhout is Boos niet als
een overwinning. Haar gaat het om
het definitief schrappen van Distriport.
Want al weet de provincie dat het plan
ondeugdelijk tot stand kwam en liggen er miljoenenclaims bij projectontwikkelaars, nog steeds kan het bedrijventerrein er komen. Ze hoort het al
jaren: hou er toch mee op, je redt het
toch niet. Of: kijk maar uit, want als jij
een keer wat wilt, dat kan je het ook

vergeten. Ze trok zich er niks van, net
zo min als de andere teamleden. En
als ze het even niet meer weet, dan
denkt ze aan haar grootvader, op wie
ze meeste lijkt. Die ging ook voorop in
de strijd. Als het hem niet zinde, reisde hij vanuit Hoorn naar Den Haag,
naar de Tweede Kamer. Net zo lang
tot hij gelijk kreeg.
MERIJN
SCHOORL

RENGERS,

JOHN
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Na ruim 3 jaar onderzoek eis in zaak Hooijmaijers
www.nieuws.nl 18 november 2013

Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers
(VVD) van de provincie Noord-Holland hoort maandag na 3,5 jaar uitgebreid onderzoek welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Justitie verdenkt de 52-jarige Hooijmaijers
van corruptie, witwassen, valsheid in
geschrifte en het aannemen van
smeergeld. Hij deed dat volgens het
OM in de periode van 2004 tot 2009.
Hooijmaijers ontkent en spreekt van
'een politiek proces'.
Tijdens zijn werk als gedeputeerde
nam Hooijmaijers volgens het OM
steekpenningen aan van mensen en
bedrijven die iets gedaan wilden krijgen bij de provincie. Om dat te verdoezelen zou de VVD'er valsheid in
geschrifte hebben gepleegd.
De oud-gedeputeerde had voor zijn
aantreden het adviesbureau Move

Consultants. Toen hij bestuurder was
in Noord-Holland zette hij dat bedrijf
op naam van zijn vrouw. Volgens Justitie was het een dekmantel om omkopingsgeld binnen te halen. Dat geld
zou eerst op de rekening van een makelaar zijn gekomen, waarna het onder valse voorwendselen naar het adviesbureau ging.
Hooijmaijers liet tijdens de zittingsdagen luid en duidelijk zijn mening horen over de aanklacht. 'Allemaal onzin zonder bewijs', meent de oud-gedeputeerde. Hij stelt dat hij een slechte boekhouder is, maar nooit heeft gefraudeerd. Naast Hooijmaijers beschuldigt het OM ook zijn vrouw van
het meewerken aan de frauduleuze
praktijken.
Hooijmaijers vindt dat hij geen eerlijk
proces krijgt, omdat de media hem al

bij voorbaat hebben veroordeeld. Hij
en zijn gezin zitten financieel aan de
grond en worden door mensen met de
nek aangekeken.
Door: Novum

De aanklachten en de lezing van Hooijmaijers
Haarlems Dagblad 18-11-2013

door Roel van Leeuwen

dien verklaart hij dat de gronden buiHaarlem Het proces tegen Ton ten de invloedssfeer van de provincie
Hooijmaijers wordt vandaag hervat. Noord-Holland vallen.
Het openbaar ministerie (OM) be- 2. Ganzenveld: Vastgoedondernemer
schuldigt hem van corruptie, vals- W.G. van het bedrijf Ganzenveld had
heid in geschrifte en witwassen. Hooijmaijers volgens het OM veel geld
Maar de oud-gedeputeerde heeft toegezegd als die er in zou slagen om
een andere lezing als het gaat om woningbouw mogelijk te maken in de
de hem ten laste gelegde feiten.
Bovenkerkerpolder in Amstelveen.
1. Gronden rond Schiphol: Hooij- Ook zou hij via W.G. 59.500 euro hebmaijers zou als gedeputeerde geld ben ontvangen van bouwbedrijf De
hebben gekregen voor het verle- Peyler voor een geheime deal rond
nen van diensten aan de bedrijven het geplande bedrijventerrein DistriMainland en de Kuiper Groep. Deze port in Koggenland.
bedrijven hadden gronden rondom
Schiphol. Volgens het OM is Hooijmaijers omgekocht om besluitvormingsprocedures van de provincie
te beïnvloeden.
Verdediging: Hooijmaijers zegt dat hij
voor zijn periode als gedeputeerde
een adviserende rol heeft gespeeld bij
de verkoop van Mainland aan Slough
Properties. ,,Ik heb hier destijds vier
jaar aan gewerkt.'' De betalingen voor
zijn adviezen zouden pas zijn gedaan
toen hij al gedeputeerde was. Boven-

Verdediging: Hooijmaijers zegt dat hij
wat betreft de Bovenkerkerpolder pas
in 2009 (na zijn aftreden als gedeputeerde) is benaderd door W.G.. ,,De
provincie heeft in mijn tijd nooit gesproken over ook maar één woning in
de Bovenkerkerpolder. Iedereen wist
dat dat 'not done' was. Bovendien
ging de gemeenteraad van Amstelveen er over en niet de provincie.''
Wat betreft de 59.500 euro: volgens
Hooijmaijers was dit een vrijwillige bijdrage van W.G. aan zijn verkiezingscampagne, nadat hij hem had getipt

over een club die mogelijk zou willen
investeren in een Chinees pretpark.
3. Diverse giften: Verschillende ondernemers zouden in 2007 geld hebben
betaald aan Hooijmaijers. Het ging om
bedragen, variërend van 4.165 euro
tot 24.395 euro, die waren overgemaakt door bedrijven als: Ballast Nedam, Amsterdam Waterfront, HTel Investments en L.A.S. Meijer
Verdediging: Hooijmaijers ontkent niet
dat hij destijds die partijen heeft geadviseerd. Het zou in al deze gevallen
zijn gegaan om adviezen die betrekking hadden op zaken die buiten de
invloedssfeer van de provincie NoordHolland zouden vallen. ,,Ook een gedeputeerde mag bijverdienen.''
4. De nieuwe huisbankier: Het OM
verdenkt Hooijmaijers er van dat hij
zich had laten omkopen om Fortis de
nieuwe huisbankier van de provincie
te laten worden. Hij zou zijn betaald
door E.. Die trad op als tussenpersoon voor Fortis.
Verdediging: Hooijmaijers was inderdaad voorzitter van de raad van ad-
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vies en toezicht van het bedrijf van E.,
maar die samenwerking was volgens
de oud-gedeputeerde al 'ver' voor het
contact over Fortis beëindigd omdat
E. hem niet meer betaalde.
Hooijmaijers stelt dat hij geen geld
heeft ontvangen voor de deal met Fortis en dat hij Fortis en ING Bank juist
tegen elkaar had laten opbieden.
5. JVG Vastgoed: Dit bedrijf zou Hooijmaijers hebben omgekocht voor bijna zes mille plus tickets naar Roemenië en Turkije in ruil voor het verstrekken van geheime informatie en voor
het laten uitnodigen voor handelsevenementen.
Verdediging: Hooijmaijers stelt dat hij
JVG Vastgoed in contact heeft willen
brengen met zijn contacten in Roemenië. Hij zou daar met de directeur van
JVG Vastgoed naartoe zijn gereisd.
De tickets zouden zestig euro hebben
gekost. De adviezen zouden geen betrekking hebben gehad op zaken waar

de provincie Noord-Holland bij betrokken was.

houden. Het is nog niet bekend wanneer de rechters uitspraak doen.

6. Valsheid in geschrifte en witwassen: Het OM beschuldigt Hooijmaijers
ervan op onjuiste wijze te hebben gefactureerd via een constructie waarbij
eerst geld werd gedeclareerd door
Van der K. Makelaardij en vervolgens
door Move Consultants, het bedrijf dat
op naam stond van de echtgenote van
Hooijmaijers.

roel van leeuwen
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Haarlems Dagblad All Rights Reserved

Verdediging: Volgens Hooijmaijers gebruikte hij inderdaad een gezamenlijk
potje met Van der K., maar klopten de
summiere beschrijvingen bij de facturen bij de geleverde diensten wel. Hij
stelt verder dat hij altijd netjes belasting heeft betaald.
De zaak wordt maandag vervolgd met
het requisitoir van de officier van justitie. Dan wordt ook bekend welke straf
het OM eist tegen Hooijmaijers. Vervolgens zal de advocaat van Hooijmaijers, F. Schneider, zijn pleidooi

Actiegroep brengt ooit zo machtige provinciebestuurder in het nauw
de Volkskrant 18-11-2013 (p. 11)

Reconstructie De rol van Ton Hooijmaijers in het plan voor een bedrijventerrein in het groen
Ontluisterend, de rol van de ex-gedeputeerde in de plannen voor het
bedrijventerrein bij Hoorn, vindt
kunstenaar Annet Wood. Als het
waar is van die 60 mille, is het regelrecht corruptie, beseft ze.
Annet Wood zat twee weken geleden op de publieke tribune in de
Haarlemse rechtbank en keek naar
Ton Hooijmaijers, drie dagen achter elkaar. Ook vandaag is de 59-jarige kunstenares erbij, als de officieren van justitie uitleggen hoe en
waarom de oud-VVD-gedeputeerde
volgens hen corrupt was, hoe hij
steekpenningen aannam van projectontwikkelaars en bestemmingsplannen en financiële deals regelde waarvan de bedrijven die hem
betaalden voordeel hadden.
Het was haar eerste confrontatie met
de man die zo'n bepalende rol had gespeeld in de plannen om vlak bij haar

huis een groot stuk grasland om te
turnen in een hoogwaardig bedrijventerrein. Distriport, zo moest het gebied onder de rook van Hoorn in het
Noord-Hollandse dorp Berkhout gaan
heten. Wood wilde geen bedrijventerrein. Het gebied moest open en groen
blijven. In 2004 richtte Wood uit 'misselijkmakende woede' over de komst
van dat bedrijventerrein Berkhout is
Boos op. Maar Wood voelt geen triomf als justitie vandaag in de rechtszaal een hoge celstraf eist tegen de
wanhopig orerende VVD'er. Ze vond
het ontluisterend dat Hooijmaijers
geen enkele zelfreflectie toonde in de
rechtszaal. Nog steeds leek hij ervan
overtuigd dat zijn frauduleus geritsel
door de beugel kon. Dat het allemaal
net binnen de lijntjes was gebleven.
Wood werd overvallen door vragen.
Hoe heeft deze man al die tijd in de
provinciale politiek kunnen functioneren? Waarom heeft iedereen hem jarenlang zijn gang laten gaan? Waarom was er geen adequate controle
van zijn collegabestuurders in de pro-

vincie of van leden van de provinciale
staten? Toen Ton Hooijmaijers in het
voorjaar van 2010 werd opgepakt,
hadden de vijf mensen die de harde
kern vormen van Berkhout is Boos
geenszins het idee dat de Amsterdammer een sleutelfiguur was in het
doordrukken van de plannen met Distriport. Zij wisten niet beter of het idee
van het bebouwen van de 78 hectare
weiland kwam uit de koker van de provincie. Het waren de lokale projectontwikkelaars Zeeman Vastgoed en De
Peyler Projectontwikkeling die de
grond hadden opgekocht bij lokale
boerenbedrijven. Die konden op steun
rekenen van de gemeente Koggenland en van de provincie Noord-Holland. Ondanks hun boosheid besloten
de Berkhouters dat hun verzet geen
emo-tour moest worden. Liever een
nauwgezette zoektocht naar de echte
feiten. Er werd gezegd dat een groot
bedrijventerrein noodzakelijk was,
maar klopte dat wel? En wisten de lokale en provinciale bestuurders wel
waarmee ze zouden instemmen?
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Wood zag de politici kijken: daar heb
je weer van die vrouwtjes. Die geven
we koffie met koek, we knikken behulpzaam, nemen handtekeningen of
huisvlijt in ontvangst. En dan hup de
volgende actiegroep. Ze werden door
ervaren bestuurders weggezet als 'Nivea-groep': Niet In de Voor- en Achtertuin. Alsof een bedrijventerrein tegenhouden een hobby was van overijverige huisvrouwen die alleen vanuit
de onderbuik opereerden. Als de feiten niet naar boven kwamen, waren
Annet Wood en haar team niet te beroerd om te procederen om inzage te
krijgen in documenten die niet openbaar werden gemaakt. Zij werd als internationaal operend beeldend kunstenaar - gespecialiseerd in vrouwentorso's - het boegbeeld van Berkhout.
25 mensen stonden haar bij, op juridisch terrein bijvoorbeeld. Eén jaar na
de inval in huize Hooijmaijers werd het
verzet beloond. Na een vierde rechtszaak over de openbaarheid van de zakelijke deals rond Distriport stuurde de
provincie de stichting in 2011 een tot
dan toe angstvallig geheim gehouden
pakket contracten toe. Cruciaal daarin was de zogenaamde sideletter een buiten het zicht van het publiek
door Ton Hooijmaijers en de projectontwikkelaars van Distriport ondertekend contract. Daarin sprak Hooijmaijers namens de provincie af dat NoordHolland de risico's zou dragen rond
Distriport en dat de mogelijke winsten
naar de vastgoedpartijen vloeiden.
Deze onthulling was van groot belang;
niet alleen in het gevecht om de weilanden. Ook in het provinciehuis
kwam de schrik er goed in en werd
subiet een commissie Schoon Schip
geïnstalleerd met als opdracht alle bestuurlijke misstanden te onderzoeken.
De sideletter trok ook de aandacht
van de rijksrecherche, die bezig was
met het natrekken van alle bedragen
die Ton Hooijmaijers tussen 2005 en
2009 als provinciebestuurder stiekem
had bijverdiend. De uitkomsten van
het rechercheonderzoek hoorde Wood
de afgelopen week in de Haarlemse
rechtbank. Daar bevroegen drie rechters Hooijmaijers uitgebreid over de
59.500 euro die hij op 15 juli 2007 had
overgemaakt gekregen van vastgoedbedrijf 't Ganzeveld. Volgens het

Openbaar Ministerie kwam dit geld
van projectontwikkelaar De Peyler, die
het via 't Ganzeveld overboekte naar
een rekening die de VVD'er aanhield
samen met een makelaarsvriend. Het
bedrag zou een privébeloning zijn
voor het feit dat de provincie de gronden en risico's van de projectontwikkelaars had overgenomen. Als dat
klopt, is het regelrecht corruptie, besefte Wood. Ze hoorde Hooijmaijers
omstandig tegenover de rechters verklaren dat deze betalingen 'helemaal
niets' met Distriport te maken hadden.
Hij erkende geld van 't Ganzeveld te
hebben aangenomen, maar dat had
volgens hem te maken met 'algemene advisering' en was bedoeld voor
zijn 'campagnekas'. 'De eigenaar van
't Ganzeveld belde mij op, zei dat het
hem voor de wind was gegaan en dat
hij zo blij was met de reuring in de
Noord-Hollandse politiek. Ook had hij
gehoord dat ik problemen had met het
financieren van mijn campagne. Hij
wilde graag helpen', aldus de VVD'er.
'Maar tegelijk wilde ik die man op afstand hebben, want ik was gedeputeerde. Vandaar dat ik hem via de makelaar heb laten betalen en er nooit
meer naar heb omgekeken.' Wood
hoorde Hooijmaijers alle kanten op redeneren. De beslissingen over Distriport waren 'volledig voorgekookt door
ambtenaren', ze waren 'helemaal niet
geheim', hij had er 'geen enkele invloed op gehad' en als zijn collega-gedeputeerde Jaap Bond daar anders
over dacht dan was hij een 'farizeeër'.
Bovendien had hij de contracten - inclusief de geheime sideletter - alleen
maar getekend 'vanwege een fotomomentje'. 'Zodat de mensen zouden
zien dat ik als VVD'er dingen tot stand
bracht in het stroperige Noord-Holland.' Een veroordeling van Ton Hooijmaijers voelt voor Annet Wood en het
team van Berkhout is Boos niet als
een overwinning. Haar gaat het om
het definitief schrappen van Distriport.
Want al weet de provincie dat het plan
ondeugdelijk tot stand kwam en liggen er miljoenenclaims bij projectontwikkelaars, nog steeds kan het bedrijventerrein er komen. Ze hoort het al
jaren: hou er toch mee op, je redt het
toch niet. Of: kijk maar uit, want als jij
een keer wat wilt, dat kan je het ook

vergeten. Ze trok zich er niks van, net
zo min als de andere teamleden. En
als ze het even niet meer weet, dan
denkt ze aan haar grootvader, op wie
ze meeste lijkt. Die ging ook voorop in
de strijd. Als het hem niet zinde, reisde hij vanuit Hoorn naar Den Haag,
naar de Tweede Kamer. Net zo lang
tot hij gelijk kreeg.
MERIJN
SCHOORL

RENGERS,

JOHN
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Hooijmaijers bleef projectontwikkelaars zien
Cobouw 7 november 2013

HAARLEM - Ook op de tweede dag
van de rechtszaak rond de vermeende corruptie van Ton Hooijmaijers,
blijft de oud-gedeputeerde “vechten
tegen iets wat ik niet heb gedaan".
“Ik weet ook wel: ik ben een op hol
geslagen olifant", verontschuldigt Ton
Hooijmaijers zich dinsdagmorgen in
de rechtszaal na de zoveelste tirade
tegen de officier van justitie. Maar de
Amsterdammer kan niet anders, zegt
hij.
Had hij maar een stichting opgericht,
en daar al het geld dat bedoeld was
voor zijn verkiezingscampagne op laten storten, zegt hij hardop. Geld van
onder meer Ballast Nedam. Ook de
fees die Hooijmaijers ontving voor adviezen die hij naar eigen zeggen gaf
vóór zijn periode als gedeputeerde,
hadden dan geen vraagtekens gegeven.
“Ik had er mijn linkerbeen voor over
gehad, als ik het had gedaan." Met de
stichting en bijbehorend bestuur zou
geen ruimte zijn voor belangenverstrengeling. Maar ja, zei Hooijmaijers.
“Het opzetten van zo’n stichting zou
30.000 euro gekost hebben, de helft

van het campagnegeld."
Hooijmaijers koos ervoor het geld binnen te laten komen via Move BV, een
bedrijf dat op naam staat van zijn
vrouw. Zij zit beide dagen onverstoord naast hem tegenover de rechter, af en toe een bemoedigende blik
uitwisselend met haar man. Ze maakte vooral afspraken voor Hooijmaijers.
Steeds duidelijker wordt dat Hooijmaijers naast zijn werk als gedeputeerde volop contacten onderhoudt
met verschillende vastgoedbonzen.
Jelle K., van wie Hooijmaijers ruim
165.000 euro ontvangt, ziet hij in zeven jaar tijd 53 keer, al staan er in het
turflijstje van Justitie ook afspraken
tussen met een naamgenoot van K.
Waarom hij K. maar bleef zien, vroeg
de rechter. “Omdat ik nog steeds uitbetaald moet worden", refereerde
Hooijmaijers aan het slechte betaalgedrag in de vastgoedwereld.
Het stichtingsbestuur had mogelijk
ook voorkomen dat de vastgoedbedrijven Hooijmaijers bij de betaling verkeerde kenmerken meegaven. Zo refereert een van de beschrijvingen aan
grondtransacties bij de gemeente

Koggenland. Volgens Hooijmaijers
had hij niets met het project te maken.
Ook vastgoedman G. verklaart dat het
kenmerk bij de betaling niet klopt.
Hooijmaijers: “Ik wist niet dat dit onder dit kopje was betaald, anders had
ik nooit akkoord gegeven." Dat de
vastgoedmannen laat betalen met een
verkeerde omschrijving komt volgens
Hooijmaijers omdat dat voor hen fiscaal gunstiger is. Dat Hooijmaijers de
omschrijvingen op de betalingen niet
liet corrigeren, was omdat hij “elke
dag 60 kilo post" had. En haast.
Marc Doodeman

Hooijmaijers: Betaling was voor adviezen
Cobouw 6 november 2013

HAARLEM - Een deel van de betalingen die Ton Hooijmaijers ontving in
zijn periode als gedeputeerde (20052009) zijn nabetalingen voor adviezen die hij in de voorafgaande periode als zelfstandige gaf.
Dat zei Hooijmaijers gisteren bij de
rechtbank. Zo betaalde vastgoedontwikkelaar Jelle K. van Kuiper Groep
de toenmalig gedeputeerde in 2005
voor adviezen uit 2004, toen Hooijmaijers nog geen gedeputeerde was.
Hooijmaijers kreeg naar zijn zeggen
in 2005 ruim 165.000 euro voornamelijk voor bemiddeling bij de verkoop
van de aandelen van ontwikkellocatie
Mainland. Jelle K. was voor 40 procent eigenaar en wilde van zijn belang af.

Druk
Hooijmaijers zou K. hebben gekoppeld aan het Belgische vastgoedbedrijf Slough Estates, dat de aandelen
overnam. Dat gebeurde in de tijd “dat
ik nog niks was", zei Hooijmaijers. Dat
wil zeggen, nog geen gedeputeerde.
In de periode vóór 2005 was de oudgedeputeerde “extreem druk" met allerlei onroerendgoed-adviezen. Hij
had twee chauffeurs en twee secretaressen “omdat ze maar een bepaald
aantal uren mogen werken".
Hooijmaijers wordt verdacht was valsheid in geschrifte, witwassen en passieve corruptie. Volgens Justitie zou
hij zijn omgekocht door diverse bou-

wers en ontwikkelaars in ruil voor een
voorkeurspositie.
Gisteren was de eerste van drie zittingsdagen.
Marc Doodeman
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Spraakwaterval heeft vooralles verklaring
De Gooi- en Eemlander 06-11-2013

door Roel van Leeuwen
Haarlem Het openbaar ministerie
(OM) wil nog tijdens de rechtszaak
tegen oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers vastgoedhandelaar Johan
Wokke horen. Deze meldde zich
gisteren zelf tijdens één van de
pauzes bij de rechters en de officieren van justitie met de mededeling
dat hij ontlastende verklaringen zou
kunnen afleggen in één van de zaken waarvan Hooijmaijers verdacht
wordt.

fe van een boete van duizend euro
per keer. Niettemin vindt het OM het
belangrijk om Wokke te horen.

Wanneer dit precies gaat gebeuren, is
niet duidelijk. Vast staat wel dat het
openbaar ministerie niet vandaag al
met een strafeis komt tegen Hooijmaijers. De zaak heeft vertraging opgelopen. Vooral door de zeer uitvoerige
wijze waarop de schijnbaar onvermoeibare oud-politicus die regelmatig
een sneer uitdeelde in de richting van
het OM, die hij verweet zaken niet in
De vastgoedhandelaar wil verklarin- een juiste context te plaatsen zijn vergen afleggen over de zaak-Distriport, dediging voert.
een gepland bedrijventerrein in de ge- Bijvoorbeeld over 'verdachte' transacmeente Koggenland. Hooijmaijers ties van bedrijven aan de oud-gedepuwordt er door het OM van verdacht als teerde, waarvan het OM meent dat
gedeputeerde 59.500 euro te hebben het gaat om smeergeld dat Hooijmaijaangenomen van één van de bouwbe- ers zou hebben witgewassen.
drijven die belangen hebben in het geDe verklaring van Hooijmaijers hierbied.
over kwam steeds op hetzelfde neer.
Volgens Wokke heeft niet Hooijmaij- Hij verrichte advieswerk voor bedrijers zich laten omkopen, maar een an- ven over zaken die buiten de invloedsdere Noord-Hollandse oud-gedepu- sfeer van de provincie stonden. Met
teerde Hans Schipper, oud-Statenlid andere woorden: hij zou op deze wijJohan Bruins Slot en gedeputeerde ze mogen bijverdienen.
Jaap Bond. Die beschuldiging is niet
Deze bedrijven stortten het geld desnieuw. Eerder werd Wokke al teruggegevraagd in het gezamenlijke 'potje'
floten door de Alkmaarse rechtbank,
van Hooijmaijers en een bevriende
die bepaalde dat hij geen ongefunmakelaar, waarna Hooijmaijers het
deerde beschuldigingen mag uiten
geld via het bedrijf Move Consultants
aan het adres van het drietal op strafbinnenhaalde. Die verklaarde hier

vooral zijn verkiezingscampagne mee
te bekostigen. ,,En ik moest natuurlijk
belastingen betalen. Dat heb ik altijd
netjes gedaan. Een crimineel doet dat
toch niet?''
Hooijmaijers was een bedrijvig baasje.
Hij adviseerde het Duitse bedrijf THG
over de ontwikkeling van hun grondposities bij vliegvelden in de hele wereld ('het ging om multimiljoenen') en
adviseerde andere partijen, onder
meer over de vestiging van kankerinstituten in Amsterdam en Turkije en
een woontoren in Veenendaal.
roel van leeuwen
Copyright 2013 HDC Media B.V. / De
Gooi- en Eemlander All Rights Reserved

Hoogmoed komt voor de val
Noordhollands Dagblad 06-11-2013

tueus verlopen eerste zittingsdag toe
dat hij veel geld ontving, maar dat dit
Na drie jaar staat oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers eindelijk voor niets te maken had met zijn werk als
de rechter. De man die probeerde gedeputeerde. Lastig te geloven van
een zakenman/bestuurder die voleen deel van Wieringen onder water te zetten met een randmeer, gens eigen zeggen werkte als een
moet zich verdedigen tegen een Chinees die tien draaiende borden tereeks aanklachten met één gemene gelijk in de lucht moest houden. De
VVD heeft zijn handen al lang van
deler: misbruik van het politieke
Hooijmaijers afgetrokken. De man is
ambt voor geldelijk gewin.
politiek melaats. Hij zegt zelfs geen
Hoewel zijn schuld nog vastgesteld geld meer te hebben om het lekkende
moet worden, is de hoeveelheid be- dak van zijn huis te repareren. Gewawijsmateriaal overweldigend. De voor- pend met een boodschappentas van
malige politicus gaf tijdens een tumul- Koopplein was hij naar de Haarlemse
door Arie Booy

rechtbank getogen. Terwijl de verdachte de officier van justitie de mantel uit veegde, grabbelde hij tevergeefs in zijn boodschappentas naar
bewijsstukken. 'In de politieke arena
had ik u alle hoeken van de zaal laten
zien', sneerde Hooijmaijers naar de officier. Hoogmoed komt voor de val,
luidt het gezegde. In Haarlem is dat
proces in praktijk te zien.
arie booy
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved
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Hooijmaijers zou geld krijgen om vastgoedtycoon Muermans te helpen
Het Financieele Dagblad 06-11-2013 (p. 17)

Vasco van der Boon

den.

Haarlem

Hooijmaijers bevestigt tegenover zijn
rechters dat de gevonden brief `een
totaalaanbod' van G. aan hem inhoudt, `dat als het mij zou lukken dat
het grondgebied van Muermans bebouwd zou worden, G. mij uit zou betalen'. Hooijmaijers zegt dat hij het
aanbod `niet goed genoeg vond'. Volgens het OM heeft Hooijmaijers wel
invloed uitgeoefend om woningbouw
op die locaties mogelijk te maken.

Voormalig VVD-politicus Ton Hooijmaijers heeft eind 2009 een overeenkomst gesloten met directeur
Willem G. van 't Ganzeveld Vastgoed om tegen betaling te lobbyen
voor woningbouwprojecten van
Harry Muermans.
Van die Roermondse vastgoedtycoon
was toen al geruime tijd bekend dat hij
verdachte was in de vastgoedfraude
rond Bouwfonds en Philips. Dat is Muermans vandaag nog steeds.
De opmerkelijke zakelijke relatie met
Muermans kwam dinsdag aan de orde tijdens de voortzetting van het
strafproces tegen Hooijmaijers. Het
Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de
in 2009 afgetreden Noord-Hollandse
provinciebestuurder vanwege ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte
en witwassen. Zijn vrouw en een Amsterdamse makelaar zijn medeverdachten.
Tijdens de inval van politie en justitie
31 maart 2010 bij Hooijmaijers en zijn
privébedrijf Move is een handgeschreven contract van 7 december 2009
gevonden in zijn kluis. Daarin belooft
Willem G. dat Hooijmaijers 425.000
krijgt als in de Bovenkerkerpolder in
de gemeente Amstelveen `eigendom
van Muermans valt binnen een bestemmingsplan waarin de mogelijkheid van woningbouw onherroepelijk
is'.

Hooijmaijers als gedeputeerde aan de
volgens hem bij het overnameplan
van Ooms betrokken bouwer Van Wijnen en vastgoedman Watze de Vries:
`Onderwerp: Ooms. Dag, wil je terstond mijn naam verwijderen uit alle
stukken en vervangen door Arnold
van de K.?'

Hooijmaijers zegt dat hij heeft overwogen om zich als gedeputeerde te laten betalen door KNSF Vastgoed van
Rolf Visser. Hooijmaijers heeft als geVolgens Hooijmaijers is er niets mis deputeerde onder meer in 2007 daadmet lobbyen voor G. en Muermans, werkelijk geld ontvangen van Louis
omdat hij toen een halfjaar weg was Meijer van Burgfonds, tegenwoordig
als gedeputeerde. Maar het OM ziet Lips Capital Group. Ondanks waarde principeovereenkomst van Hooij- schuwingen van de hoogste provinciemaijers met G. als een schakel in een ambtenaar liet Hooijmaijers tegen
continue wederkerige relatie tussen aanbestedingsregels in Burgfonds in
de vastgoedondernemer en de politi- 2006 een plan indienen voor een salecus, waarin G. jaren Hooijmaijers be- and-lease-backconstructie van een
nieuw provinciehuis. Volgens Meijer
taalde.
had Hooijmaijers voor hem `als zijn
Het OM ziet G. ook als verdachte in taak zijn ambtenaren aan te sporen indeze omkopingszaak. Bij Hooijmaij- formatie te geven'.
ers is tevens een conceptovereenkomst gevonden waarmee hij een be- Na de inval is Hooijmaijers volgens
lang in het vastgoedbedrijf van G. zou het Openbaar Ministerie anderhalve
krijgen. G. daarover: `Ik was bereid week afgeluisterd
om de lopende zaken met Hooijmaij- Copyright 2013 Het Financieele Dagers te delen.'
blad B.V. All Rights Reserved

Er is ook een conceptovereenkomst
aangetroffen waarin Hooijmaijers en
G. een overname van het bouwbedrijf
Ooms Avenhorn voorbereidden. Die
onderneming is betrokken bij het omstreden bedrijfsterrein Distriport in de
Noord-Hollandse gemeente Koggenland. Het OM verdenkt Hooijmaijers
Na de inval is Hooijmaijers volgens ervan dat hij zich ook via 't Ganzeveld
het OM anderhalve week afgeluisterd. Vastgoed door projectontwikkelaars
In een getapt gesprek op 6 april 2010 liet betalen in ruil voor beïnvloeding
belt Willem G. volgens het OM onge- van de politieke besluitvorming rond
rust met Hooijmaijers om te vragen of Distriport.
tijdens de huiszoeking ook hun handgeschreven overeenkomst is gevon- In een volgens de rechtbank `opvallend' mailtje van 18 juni 2007, schrijft
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Live: dag 2 Ton Hooijmaijers voor het hekje
Quotenet 05-11-2013

De van corruptie verdachte ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers 'vecht
voor wat hij waard is' in de rechtbank van Haarlem.

Tweets over "@hooijmaijers from:roelreport; OR from:SophieKluivers; OR
from:maartenedel" !function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],
p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';i
f(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.
twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.
insertBefore(js,fjs);}}(document,"script
","twitter-wjs");

Dinsdagochtend is de aanklacht tegen Hooijmaijers uitgebreid. Het OM
vervolgt hem nu ook voor zijn handel
en wandel in 2004, toen hij nog Statenlid was. Hij werd vervolgd voor de
periode 2005-2007, zijn tijd als gedeputeerde, onder andere belast met Copyright 2013 Hearst Magazines NeRuimtelijke Ordening. Volg hieronder therlands B.V. All Rights Reserved
tweets van verslaggevers ter plaatse.

De gedeputeerde verdiende iets bij met advieswerk
NRC Handelsblad 05-11-2013

corrupte bestuurder die bijna wekelijks geld vroeg voor zijn diensten.
Voor de zitting tegen Hooijmaijers en
zijn vrouw, medeverdachte, zijn vijf
dagen uitgetrokken. De ex-gedeputeerde ontkent alles wat de rechter
hem voorhoudt. ,,Ik blijf zeggen dat
corruptie en criminaliteit mij vreemd
zijn." De rechter vraagt hem naar betalingen voor advieswerk die hij ontving toen hij ook politieke bestuursHooijmaijers kon zich gisteren verde- functies vervulde. ,,In welke hoedanigdigen tegen de aanklacht van fraude, heid deed u uw advieswerk?", vraagt
omkoping en witwassen in de periode ze. ,,Negen van die tien keer als ie2005-2009, toen hij gedeputeerde in mand die iets bij wilde verdienen." Dat
Noord-Holland was. Volgens het OM, is heel normaal, zegt Hooijmaijers,
dat drie jaar onderzoek deed, nam hij want een lid van Provinciale Staten
bijna 1,6 miljoen euro smeergeld aan krijgt een lage vergoeding.
van vooral bouwbedrijven. En hij zou Hooijmaijers vrouw Jocelyn P. (43) is
bijna vijf ton hebben witgewassen.
medeverdachte omdat zij van 2001 tot
Dat is niet alles. De officier van justi- 2009 haar mans consultancybedrijf
tie wil op de eerste dag van de rechts- Move runde. P. maakte voornamelijk
zaak de tenlastelegging uitbreiden. afspraken voor hem en deed ,,miniHooijmaijers moet volgens hem ook maal" vertaalwerk. Ze weet niet meer
worden vervolgd voor zaken die in wanneer ze van secretaresse promo2004 speelden, toen Hooijmaijers nog veerde tot directeur. Hooijmaijers weet
voor de VVD Statenlid was in Noord- het precies: ,,Twee uur voor mijn beëHolland. De verdediging protesteert, diging als wethouder." Dat was in
2001, in Amsterdam.
maar de rechter wijst het toe.
Haarlem. De Haarlemse rechter
houdt oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (52) een document voor
met een groot aantal nevenfuncties.
Of hij het herkent, zijn foto staat erboven. Hooijmaijers: ,,Heeft u dat
van internet? Daar staat zoveel
bagger op!" Kort daarna geeft hij
toe dat hij emotioneel reageert.
,,Dat is een kwestie van opgekropte boosheid."

Nog nooit moest in Nederland zo'n hoge politieke bestuurder zich op verdenking van corruptie bij de rechter
verantwoorden. Uit de tenlastelegging
rijst een beeld op van een routineus

Hooijmaijers valt de rechter constant
in de rede. ,,Ik heb altijd al te veel gepraat, dus dat zal ik nu ook wel weer
doen. Maar ik kan me niet inhouden."
Hij heeft een plastic tasje bij zich met

documenten die zijn gelijk zouden
aantonen. Getuigen hebben volgens
hem tegenstrijdige verklaringen afgelegd of hebben er geen verstand van.
Ook de officier van justitie begrijpt er
volgens Hooijmaijers niets van: ,,U
bent zwak opgeleid." De officier stelt
dat de oud-gedeputeerde bedrijven
bevoordeelde. Hij zou de besluitvorming rond de ontwikkeling van een
bedrijventerrein bij Schiphol hebben
beïnvloed. En hij zou ervoor hebben
gezorgd dat Fortis Bank Nederland
huisbankier werd van de provincie.
,,Ja zeg, wat een totale humbug, wat
een onzin!", reageert Hooijmaijers.
Als gedeputeerde ging hij ook tekeer
tegen kritische ambtenaren, blijkt uit
verhoren. ,,Ik trek je kop eraf", zou hij
tegen een medewerker van de provincie hebben gezegd. En tegen een topambtenaar: ,,Ik trek je over je de
tafel." Nog steeds heeft Hooijmaijers
geen goed woord over voor het ambtenarenapparaat. ,,Een meerkoppig
monster."
Hooimaijers zegt ,,altijd een grote bek"
te hebben gehad. ,,En dan creëer je
niet alleen vrienden." Toen hij nog populair was, wilde iedereen hem kennen, zegt hij. ,,Maar nu niet meer."
Ja zeg, wat een totale humbug, wat
een onzin!
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Ton Hooijmaijers verdachte
Noord-Holland
Ex-gedeputeerde Hooijmaijers staat
terecht voor corruptie. Hij ontkent. Bijverdienen is normaal, zegt hij.
Copyright 2013 NRC Media B.V. All
Rights Reserved

Zaak tegen Hooijmaijers uitgebreid
Reformatorisch Dagblad 05-11-2013 (p. 10)

HAARLEM (ANP). Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wordt ook vervolgd voor zijn handel en wandel in
2004.
Tijdens de rechtszaak die gisteren
in Haarlem tegen de 52-jarige politicus begon, maakte het openbaar
ministerie dat bekend. Tot woede
van een soms emotionele en strijdbare Hooijmaijers en zijn echtgenote, die zich eveneens moet verantwoorden.

ticus ontving na zijn aantreden in 2005
teruggrijpen op contractafspraken in
2004. Op zijn beurt zei Hooijmaijers
geen vertrouwen meer te hebben in
het OM. Geloof me, ik zou u graag alles vertellen, maar dat durf ik niet
meer.

vallen op Move Consultants. Vandaar
dat het bedrijf tijdelijk op naam van
zijn echtgenote kwam te staan. Hooijmaijers keerde zich tegen de officieren van justitie. Als dit een politieke
zaal zou zijn, zou ik u alle hoeken laten zien. Hij liet merken geen vertrouwen te hebben in het openbaar ministerie.

Dankzij zijn adviesbureau Move Consultants zou Hooijmaijers omkopingsgeld hebben kunnen doorsluizen, is Copyright 2013 Reformatorisch Dagde beschuldiging. Een makelaar die blad All Rights Reserved
vorige week voor de rechter kwam en
Hooijmaijers staat na 3,5 jaar onder- als tussenstation moest dienen, zou
zoek voor de rechter vanwege omko- facturen hebben gestuurd op verzoek
ping, fraude, witwassen en valsheid in van Hooijmaijers. Move Consultants,
geschrifte in de periode 2005-2009. dat formeel op naam van de echtgeHooijmaijers was toen voor de VVD note van Hooijmaijers stond, diende
gedeputeerde van Noord-Holland. Hij dan weer rekeningen in bij de makebeweerde ook gisteren onschuldig te laar.
zijn. De beschuldiging dat hij bijvoor- Hooijmaijers gaf echter voor de rechtbeeld tegen een beloning een grond- bank te kennen dat hij zijn bedrijf in
transactie bij Schiphol probeerde te 2001 wilde opdoeken, omdat hij de
regelen, wees hij van de hand.
politiek inging. Hij hield het bedrijf aan
Het OM besloot de zaak juist uit te op advies van advocaten, zodat hij na
breiden, omdat betalingen die de poli- een politieke carrière weer terug kon

Vervolging strijdbare Hooijmaijers uitgebreid
Limburgs Dagblad 05-11-2013 (p.4)

genote, die zich eveneens moet verantwoorden. Hooijmaijers staat na 3,5
jaar
onderzoek voor de rechter vanHAARLEM - Oud-gedeputeerde Ton
wege
omkoping, fraude, witwassen en
Hooijmaijers wordt ook vervolgd
vastheid
in geschrifte in de periode
voor zijn handel en wandel in 2004.
2005-2009.Hooijmaijers
was toen geTijdens de rechtszaak die gisteren
deputeerde van Noord-Holland. Hij
in Haarlem tegen de 52-jarige politicus begon, maakte het Openbaar beweerde ook gisteren onschuldig te
zijn. De bewering dat hij bijvoorbeeld
Ministerie (OM) dat bekend.
tegen een beloning een grondtransacTot woede van een soms emotionele tie bij Schiphol probeerde te regelen,
en strijdbare Hooijmaijers en zijn echt- wees hij van de hand.
RECHTER Oud-gedeputeerde blijft
ontkennen

Het OM besloot de zaak juist uit te
breiden, omdat betalingen die de politicus ontving na zijn aantreden in 2005
teruggrijpen op contractafspraken in
2004. Op zijn beurt zei Hooijmaijers
geen vertrouwen meer te hebben in
het OM. Geloof me, ik zou u graag alles vertellen, maar dat durf ik niet
meer." Dankzij zijn adviesbureau Move Consultants zou Hooijmaijers omkopingsgeld hebben kunnen doorsluizen, is de beschuldiging. Een make-

6

Special Hooijmaijers nr. 34

laar, die vorige week voor de rechter
kwam en als tussenstation moest dienen, zou facturen hebben gestuurd op
verzoek van Hooijmaijers.
Move Consultants, dat formeel op
naam van de echtgenote van Hooijmaijers stond, diende dan weer rekeningen in bij de makelaar.

06/11/2013

De zitting gaat vandaag verder.
ANP
Copyright 2013 Media Group Limburg
/ Limburgs Dagblad All Rights Reserved

Hooijmaijers gaf echter voor de rechtbank te kennen dat hij zijn bedrijf in
2001 wilde opdoeken, omdat hij de
politiek inging. Hij hield het bedrijf aan
op advies van advocaten, zodat hij na
een politieke carrière weer terug kon
vallen op Move Consultants. Vandaar
dat het bedrijf tijdelijk op naam van
zijn echtgenote kwam te staan.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Administrator <info@berkhoutisboos.nl>
woensdag 20 maart 2013 22:55
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
Het moest van hen ....

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 20 maart 2013
De gek oppelde afbeeld ng k an niet wo den wee gegev en Het bes and is mogeli k v e plaatst heeft een ande e naam gek egen of s v e w jde d Cont olee of de k oppeling v e w jst naa het ju ste bestand en de u ste locatie

Het moest van hen ....
De gemeentelijke rekenkamercommissie gaat het onderzoek naar de rechtmatigheid van de besluitvorming rond
Distriport niet zelf uitvoeren. Een extern bureau gaat het onderzoek doen. Maar wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk
voor de resultaten en conclusies? De raad? De rekenkamercommissie? Het externe bureau? Of gaat straks iedereen naar
elkaar wijzen? Wij hebben de rekenkamercommissie om toelichting gevraagd. Zodra wij meer weten, hoort u van ons.

Dat verdelen van verantwoordelijkheden is vaker voorgekomen. Het vaststellen van het bestemmingsplan Distriport is
een besluit van de gemeenteraad van Koggenland. De raad heeft steeds gezegd dat zij zelf de regie wilde voeren. Maar in
de loop van de tijd heeft zij zich vaak beroepen op het argument â€˜we kunnen niet anders, het moet van anderenâ€™.
Wie die anderen waren, wisselde nogal eens. Hieronder een overzicht van de â€˜anderenâ€™ die volgens B&W en
raadsleden druk uitoefenden op Koggenland om Jaagweg/Distriport toch vooral te ontwikkelen.

Het moest van Hoornâ€Š
â€Š want anders waren we de Leekerlanden kwijtgeraakt. Maar is dat wel zo?
In het provinciale concept-streekplan van 2004 waren de Leekerlanden en het Jaagweggebied aangemerkt als
â€˜landschapsparelâ€™ en â€˜uitsluitingsgebiedâ€™. Daar had Koggenland zich op kunnen beroepen omdat de provincie
niet zomaar zonder goed argument van standpunt kan wisselen. In plaats daarvan boden de wethouders Vriend en
Moeijes de kersverse burgemeester Sipkes zelf de locatie Jaagweg als bedrijventerrein aan. Dus: hoezo â€˜druk van
anderenâ€™?

Het moest van Haarlemâ€Š
â€Š want gedeputeerde Hooijmaijers wilde het. â€Š. want de provinciale fracties van VVD en CDA wilden het. Maar is dat
wel zo?
Oud-gedeputeerde Hooijmaijers heeft volgens de tenlastelegging in de strafzaak die tegen hem wordt voorbereid bijna
60.000 euro ontvangen voor het regelen van de aankoop van de Jaagweggronden. Hij was een duidelijk voorstander van
Distriport. De provinciale fracties schijnen aan de gemeentelijke VVD- en CDA-fracties te hebben aangegeven dat zij de
komst van Distriport gewenst vonden. De provincie heeft er in 2006 op aangedrongen dat Koggenland zou starten met
het bestemmingsplan. Uiteindelijk hebben Provinciale Staten in juni 2010 echter besloten dat nut en noodzaak van
Distriport niet zijn aangetoond. Maar alle eventuele druk ten spijt: uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Op inhoudelijke
argumenten, mag je hopen.

Het moest van de projectontwikkelaarsâ€Š
â€Š. want als we het bestemmingsplan niet aannemen krijgen we claims van de ontwikkelaars.
â€Š. want de projectontwikkelaars hadden het initiatief genomen dus we moesten wel meewerken. Maar is dat wel zo?
Claims kun je alleen krijgen als je eerder als bestuur toezeggingen hebt gedaan. Die toezeggingen heeft Koggenland
gedaan. Dat was voorbarig en daarmee ging men buiten het boekje. Bovendien is het eerste initiatief tot aankoop van de
Jaagweggronden door Koggenland zelf genomen. Zij heeft in 2004 de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op de
Jaagweggronden gevestigd, maar uiteindelijk heeft de gemeente afgezien van de koop. Daarna lag de weg vrij voor de
1

projectontwikkelaars. Maar de eerste stap kwam van Koggenland zelf. En een projectontwikkelaar of andere burger kan
toch niets afdwingen bij de gemeente?

Het moest van de regioâ€Š
â€Š want in de rapporten Behoefte aan Bedrijventerreinen (2005) en de Regionale Visie Bedrijventerreinen (2007) staat
dat Jaagweg nodig is. Maar is dat wel zo?
Het rapport uit 2005 bevatte grote fouten en het rapport uit 2007 ging alleen over de lokale bedrijventerreinen, niet over
regionale terreinen zoals Jaagweg. Na de inspraak, vlak voor de vaststelling van het rapport, werd Jaagweg alsnog in het
rapport opgenomen via Ã©Ã©n nieuwe zin. Onder andere door druk van de regio werd het bedrijventerrein in 2006
opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie. Opnieuw: Jaagweg wat niet opgenomen in het concept-plan, pas na de
inspraak werd het er ingefietst, zonder valide argumenten. Eind 2010 stuurde de regio een brief aan de Raad van State
waarin zij de noodzaak van Distriport benadrukten. En weer: zonder deugdelijke argumenten te noemen. De andere
regiogemeenten wilden kennelijk graag een groot bedrijventerrein, maar liever niet op haar eigen grondgebied? Op de
onverkwikkelijke nut-en-noodzaak-discussie komen we in een volgende Nieuwsbrief terug.
Het moest van de ministerâ€Š
â€Š. want de minister van Binnenlandse Zaken, destijds Remkes, heeft gezegd dat Koggenland actief moest meewerken
aan het bestemmingsplan Distriport omdat hij zich anders het recht voorbehield om in te grijpen. Maar is dat wel zo?
Wij hebben het aan de heer Remkes gevraagd. In zijn mail d.d. 10 maart 2010 schreef hij: â€˜Het lijkt mij niet
waarschijnlijk dat ik met ingrijpen zou hebben gedreigd, ook omdat de minister van BZK niet in de eerste plaats over
bedrijventerreinen gaatâ€™. Ook het ministerie zelf ontkende dat hierover met Koggenland was gecorrespondeerd. Was
Koggenland dus bang om niks? Waarom verschool zij zich achter de minister?

Het moest van de Tweede Kamerâ€Š
â€Š want in de motie Vendrik staat dat Distriport er moet komen. Maar is dat wel zo?
Dat is klinkklare onzin. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het ontstaan van de gemeente Medemblik op 13 juni
2006 kwam ook Jaagweg/Distriport ter sprake. De motie Vendrik-van der Ham werd ingediend met als strekking dat
Koggenland bedrijventerrein Jaagweg zou moeten ontwikkelen. Maar deze motie is nooit aangenomen. Wel aangenomen
is het amendement Fierens-Van Beek dat regelt dat aan de noordzijde van Hoorn een stuk grond aan de gemeente Hoorn
wordt toegevoegd (nu: beoogd bedrijventerrein â€™t Zevenhuis). De Toelichting meldt: â€˜Het amendement heeft de
bedoeling de gemeente Hoorn meer ruimte te geven, ook voor bedrijvigheid.â€™. De Tweede Kamer heeft dus expliciet
gekozen voor ontwikkeling van â€™t Zevenhuis, niet voor Distriport. Toch baseerde Koggenland haar keuze op de nietaangenomen motie Vendrik. Onbegrijpelijk.
Verschuilen achter elkaar: niemand verantwoordelijk
Zo onttrok de gemeenteraad van Koggenland zich met onlogische, warrige en zelfs onjuiste argumenten steeds opnieuw
aan haar verantwoordelijkheid. Heeft de gemeenteraad wel eens zwart op wit van een van deze buitenstaanders
vernomen dat â€˜het moestâ€™? Laat dat dan eens zien. Want als die â€˜anderenâ€™ inderdaad zware druk
uitoefenden op Koggenland, dan gingen die andere bestuurders natuurlijk over de schreef. Dat lijkt dan op bestuurlijke
chantage. Het college van B&W en de gemeenteraad van Koggenland zouden dus man en paard moeten noemen. Wie
zette hen onder druk? En hoe? Als de bestuurders niet kunnen vertellen wie hen onder druk zette en hoe, dan hebben ze
iedereen opzettelijk in het ootje genomen.

De Koggenlandse bestuurders mogen hun verantwoordelijkheid niet blijven afschuiven op anderen. Want als iedereen een
beetje verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand het. Laten we hopen dat het resultaat van het onderzoek van de
rekenkamercommissie niet is dat straks iedereen naar een ander wijst en weer niemand de verantwoording neemt.
Noot: In verband met de grote hoeveelheid bijlagen, zijn deze dit keer achterwege gelaten. U kunt natuurlijk altijd bij on
het stuk opvragen waarover in deze brief wordt geschreven.
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Hooijmaijers bleef projectontwikkelaars zien
Cobouw 7 november 2013

HAARLEM - Ook op de tweede dag
van de rechtszaak rond de vermeende corruptie van Ton Hooijmaijers,
blijft de oud-gedeputeerde “vechten
tegen iets wat ik niet heb gedaan".
“Ik weet ook wel: ik ben een op hol
geslagen olifant", verontschuldigt Ton
Hooijmaijers zich dinsdagmorgen in
de rechtszaal na de zoveelste tirade
tegen de officier van justitie. Maar de
Amsterdammer kan niet anders, zegt
hij.
Had hij maar een stichting opgericht,
en daar al het geld dat bedoeld was
voor zijn verkiezingscampagne op laten storten, zegt hij hardop. Geld van
onder meer Ballast Nedam. Ook de
fees die Hooijmaijers ontving voor adviezen die hij naar eigen zeggen gaf
vóór zijn periode als gedeputeerde,
hadden dan geen vraagtekens gegeven.
“Ik had er mijn linkerbeen voor over
gehad, als ik het had gedaan." Met de
stichting en bijbehorend bestuur zou
geen ruimte zijn voor belangenverstrengeling. Maar ja, zei Hooijmaijers.
“Het opzetten van zo’n stichting zou
30.000 euro gekost hebben, de helft

van het campagnegeld."
Hooijmaijers koos ervoor het geld binnen te laten komen via Move BV, een
bedrijf dat op naam staat van zijn
vrouw. Zij zit beide dagen onverstoord naast hem tegenover de rechter, af en toe een bemoedigende blik
uitwisselend met haar man. Ze maakte vooral afspraken voor Hooijmaijers.
Steeds duidelijker wordt dat Hooijmaijers naast zijn werk als gedeputeerde volop contacten onderhoudt
met verschillende vastgoedbonzen.
Jelle K., van wie Hooijmaijers ruim
165.000 euro ontvangt, ziet hij in zeven jaar tijd 53 keer, al staan er in het
turflijstje van Justitie ook afspraken
tussen met een naamgenoot van K.
Waarom hij K. maar bleef zien, vroeg
de rechter. “Omdat ik nog steeds uitbetaald moet worden", refereerde
Hooijmaijers aan het slechte betaalgedrag in de vastgoedwereld.
Het stichtingsbestuur had mogelijk
ook voorkomen dat de vastgoedbedrijven Hooijmaijers bij de betaling verkeerde kenmerken meegaven. Zo refereert een van de beschrijvingen aan
grondtransacties bij de gemeente

Koggenland. Volgens Hooijmaijers
had hij niets met het project te maken.
Ook vastgoedman G. verklaart dat het
kenmerk bij de betaling niet klopt.
Hooijmaijers: “Ik wist niet dat dit onder dit kopje was betaald, anders had
ik nooit akkoord gegeven." Dat de
vastgoedmannen laat betalen met een
verkeerde omschrijving komt volgens
Hooijmaijers omdat dat voor hen fiscaal gunstiger is. Dat Hooijmaijers de
omschrijvingen op de betalingen niet
liet corrigeren, was omdat hij “elke
dag 60 kilo post" had. En haast.
Marc Doodeman

Hooijmaijers: Betaling was voor adviezen
Cobouw 6 november 2013

HAARLEM - Een deel van de betalingen die Ton Hooijmaijers ontving in
zijn periode als gedeputeerde (20052009) zijn nabetalingen voor adviezen die hij in de voorafgaande periode als zelfstandige gaf.
Dat zei Hooijmaijers gisteren bij de
rechtbank. Zo betaalde vastgoedontwikkelaar Jelle K. van Kuiper Groep
de toenmalig gedeputeerde in 2005
voor adviezen uit 2004, toen Hooijmaijers nog geen gedeputeerde was.
Hooijmaijers kreeg naar zijn zeggen
in 2005 ruim 165.000 euro voornamelijk voor bemiddeling bij de verkoop
van de aandelen van ontwikkellocatie
Mainland. Jelle K. was voor 40 procent eigenaar en wilde van zijn belang af.

Druk
Hooijmaijers zou K. hebben gekoppeld aan het Belgische vastgoedbedrijf Slough Estates, dat de aandelen
overnam. Dat gebeurde in de tijd “dat
ik nog niks was", zei Hooijmaijers. Dat
wil zeggen, nog geen gedeputeerde.
In de periode vóór 2005 was de oudgedeputeerde “extreem druk" met allerlei onroerendgoed-adviezen. Hij
had twee chauffeurs en twee secretaressen “omdat ze maar een bepaald
aantal uren mogen werken".
Hooijmaijers wordt verdacht was valsheid in geschrifte, witwassen en passieve corruptie. Volgens Justitie zou
hij zijn omgekocht door diverse bou-

wers en ontwikkelaars in ruil voor een
voorkeurspositie.
Gisteren was de eerste van drie zittingsdagen.
Marc Doodeman
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Spraakwaterval heeft vooralles verklaring
De Gooi- en Eemlander 06-11-2013

door Roel van Leeuwen
Haarlem Het openbaar ministerie
(OM) wil nog tijdens de rechtszaak
tegen oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers vastgoedhandelaar Johan
Wokke horen. Deze meldde zich
gisteren zelf tijdens één van de
pauzes bij de rechters en de officieren van justitie met de mededeling
dat hij ontlastende verklaringen zou
kunnen afleggen in één van de zaken waarvan Hooijmaijers verdacht
wordt.

fe van een boete van duizend euro
per keer. Niettemin vindt het OM het
belangrijk om Wokke te horen.

Wanneer dit precies gaat gebeuren, is
niet duidelijk. Vast staat wel dat het
openbaar ministerie niet vandaag al
met een strafeis komt tegen Hooijmaijers. De zaak heeft vertraging opgelopen. Vooral door de zeer uitvoerige
wijze waarop de schijnbaar onvermoeibare oud-politicus die regelmatig
een sneer uitdeelde in de richting van
het OM, die hij verweet zaken niet in
De vastgoedhandelaar wil verklarin- een juiste context te plaatsen zijn vergen afleggen over de zaak-Distriport, dediging voert.
een gepland bedrijventerrein in de ge- Bijvoorbeeld over 'verdachte' transacmeente Koggenland. Hooijmaijers ties van bedrijven aan de oud-gedepuwordt er door het OM van verdacht als teerde, waarvan het OM meent dat
gedeputeerde 59.500 euro te hebben het gaat om smeergeld dat Hooijmaijaangenomen van één van de bouwbe- ers zou hebben witgewassen.
drijven die belangen hebben in het ge- De verklaring van Hooijmaijers hierbied.
over kwam steeds op hetzelfde neer.
Volgens Wokke heeft niet Hooijmaijers zich laten omkopen, maar een andere Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Hans Schipper, oud-Statenlid
Johan Bruins Slot en gedeputeerde
Jaap Bond. Die beschuldiging is niet
nieuw. Eerder werd Wokke al teruggefloten door de Alkmaarse rechtbank,
die bepaalde dat hij geen ongefundeerde beschuldigingen mag uiten
aan het adres van het drietal op straf-

vooral zijn verkiezingscampagne mee
te bekostigen. ,,En ik moest natuurlijk
belastingen betalen. Dat heb ik altijd
netjes gedaan. Een crimineel doet dat
toch niet?''
Hooijmaijers was een bedrijvig baasje.
Hij adviseerde het Duitse bedrijf THG
over de ontwikkeling van hun grondposities bij vliegvelden in de hele wereld ('het ging om multimiljoenen') en
adviseerde andere partijen, onder
meer over de vestiging van kankerinstituten in Amsterdam en Turkije en
een woontoren in Veenendaal.
roel van leeuwen
Copyright 2013 HDC Media B.V. / De
Gooi- en Eemlander All Rights Reserved

Hij verrichte advieswerk voor bedrijven over zaken die buiten de invloedssfeer van de provincie stonden. Met
andere woorden: hij zou op deze wijze mogen bijverdienen.
Deze bedrijven stortten het geld desgevraagd in het gezamenlijke 'potje'
van Hooijmaijers en een bevriende
makelaar, waarna Hooijmaijers het
geld via het bedrijf Move Consultants
binnenhaalde. Die verklaarde hier

Hoogmoed komt voor de val
Noordhollands Dagblad 06-11-2013

door Arie Booy

tueus verlopen eerste zittingsdag toe
Na drie jaar staat oud-gedeputeer- dat hij veel geld ontving, maar dat dit
de Ton Hooijmaijers eindelijk voor niets te maken had met zijn werk als
de rechter. De man die probeerde gedeputeerde. Lastig te geloven van
een deel van Wieringen onder wa- een zakenman/bestuurder die volter te zetten met een randmeer, gens eigen zeggen werkte als een
moet zich verdedigen tegen een Chinees die tien draaiende borden tereeks aanklachten met één gemene gelijk in de lucht moest houden. De
deler: misbruik van het politieke VVD heeft zijn handen al lang van
Hooijmaijers afgetrokken. De man is
ambt voor geldelijk gewin.
politiek melaats. Hij zegt zelfs geen
Hoewel zijn schuld nog vastgesteld geld meer te hebben om het lekkende
moet worden, is de hoeveelheid be- dak van zijn huis te repareren. Gewawijsmateriaal overweldigend. De voor- pend met een boodschappentas van
malige politicus gaf tijdens een tumul- Koopplein was hij naar de Haarlemse

rechtbank getogen. Terwijl de verdachte de officier van justitie de mantel uit veegde, grabbelde hij tevergeefs in zijn boodschappentas naar
bewijsstukken. 'In de politieke arena
had ik u alle hoeken van de zaal laten
zien', sneerde Hooijmaijers naar de officier. Hoogmoed komt voor de val,
luidt het gezegde. In Haarlem is dat
proces in praktijk te zien.
arie booy
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Noordhollands Dagblad All Rights Reserved
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Hooijmaijers zou geld krijgen om vastgoedtycoon Muermans te helpen
Het Financieele Dagblad 06-11-2013 (p. 17)

Vasco van der Boon

den.

Haarlem

Hooijmaijers bevestigt tegenover zijn
rechters dat de gevonden brief `een
totaalaanbod' van G. aan hem inhoudt, `dat als het mij zou lukken dat
het grondgebied van Muermans bebouwd zou worden, G. mij uit zou betalen'. Hooijmaijers zegt dat hij het
aanbod `niet goed genoeg vond'. Volgens het OM heeft Hooijmaijers wel
invloed uitgeoefend om woningbouw
op die locaties mogelijk te maken.

Voormalig VVD-politicus Ton Hooijmaijers heeft eind 2009 een overeenkomst gesloten met directeur
Willem G. van 't Ganzeveld Vastgoed om tegen betaling te lobbyen
voor woningbouwprojecten van
Harry Muermans.
Van die Roermondse vastgoedtycoon
was toen al geruime tijd bekend dat hij
verdachte was in de vastgoedfraude
rond Bouwfonds en Philips. Dat is Muermans vandaag nog steeds.
De opmerkelijke zakelijke relatie met
Muermans kwam dinsdag aan de orde tijdens de voortzetting van het
strafproces tegen Hooijmaijers. Het
Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de
in 2009 afgetreden Noord-Hollandse
provinciebestuurder vanwege ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte
en witwassen. Zijn vrouw en een Amsterdamse makelaar zijn medeverdachten.
Tijdens de inval van politie en justitie
31 maart 2010 bij Hooijmaijers en zijn
privébedrijf Move is een handgeschreven contract van 7 december 2009
gevonden in zijn kluis. Daarin belooft
Willem G. dat Hooijmaijers 425.000
krijgt als in de Bovenkerkerpolder in
de gemeente Amstelveen `eigendom
van Muermans valt binnen een bestemmingsplan waarin de mogelijkheid van woningbouw onherroepelijk
is'.

Hooijmaijers als gedeputeerde aan de
volgens hem bij het overnameplan
van Ooms betrokken bouwer Van Wijnen en vastgoedman Watze de Vries:
`Onderwerp: Ooms. Dag, wil je terstond mijn naam verwijderen uit alle
stukken en vervangen door Arnold
van de K.?'

Hooijmaijers zegt dat hij heeft overwogen om zich als gedeputeerde te laten betalen door KNSF Vastgoed van
Rolf Visser. Hooijmaijers heeft als geVolgens Hooijmaijers is er niets mis deputeerde onder meer in 2007 daadmet lobbyen voor G. en Muermans, werkelijk geld ontvangen van Louis
omdat hij toen een halfjaar weg was Meijer van Burgfonds, tegenwoordig
als gedeputeerde. Maar het OM ziet Lips Capital Group. Ondanks waarde principeovereenkomst van Hooij- schuwingen van de hoogste provinciemaijers met G. als een schakel in een ambtenaar liet Hooijmaijers tegen
continue wederkerige relatie tussen aanbestedingsregels in Burgfonds in
de vastgoedondernemer en de politi- 2006 een plan indienen voor een salecus, waarin G. jaren Hooijmaijers be- and-lease-backconstructie van een
nieuw provinciehuis. Volgens Meijer
taalde.
had Hooijmaijers voor hem `als zijn
Het OM ziet G. ook als verdachte in taak zijn ambtenaren aan te sporen indeze omkopingszaak. Bij Hooijmaij- formatie te geven'.
ers is tevens een conceptovereenkomst gevonden waarmee hij een be- Na de inval is Hooijmaijers volgens
lang in het vastgoedbedrijf van G. zou het Openbaar Ministerie anderhalve
krijgen. G. daarover: `Ik was bereid week afgeluisterd
om de lopende zaken met Hooijmaij- Copyright 2013 Het Financieele Dagers te delen.'
blad B.V. All Rights Reserved

Er is ook een conceptovereenkomst
aangetroffen waarin Hooijmaijers en
G. een overname van het bouwbedrijf
Ooms Avenhorn voorbereidden. Die
onderneming is betrokken bij het omstreden bedrijfsterrein Distriport in de
Noord-Hollandse gemeente Koggenland. Het OM verdenkt Hooijmaijers
Na de inval is Hooijmaijers volgens ervan dat hij zich ook via 't Ganzeveld
het OM anderhalve week afgeluisterd. Vastgoed door projectontwikkelaars
In een getapt gesprek op 6 april 2010 liet betalen in ruil voor beïnvloeding
belt Willem G. volgens het OM onge- van de politieke besluitvorming rond
rust met Hooijmaijers om te vragen of Distriport.
tijdens de huiszoeking ook hun handgeschreven overeenkomst is gevon- In een volgens de rechtbank `opvallend' mailtje van 18 juni 2007, schrijft
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Live: dag 2 Ton Hooijmaijers voor het hekje
Quotenet 05-11-2013

De van corruptie verdachte ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers 'vecht
voor wat hij waard is' in de rechtbank van Haarlem.

Tweets over "@hooijmaijers from:roelreport; OR from:SophieKluivers; OR
from:maartenedel" !function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],
p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';i
f(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.
twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.
insertBefore(js,fjs);}}(document,"script
","twitter-wjs");

Dinsdagochtend is de aanklacht tegen Hooijmaijers uitgebreid. Het OM
vervolgt hem nu ook voor zijn handel
en wandel in 2004, toen hij nog Statenlid was. Hij werd vervolgd voor de
periode 2005-2007, zijn tijd als gedeputeerde, onder andere belast met Copyright 2013 Hearst Magazines NeRuimtelijke Ordening. Volg hieronder therlands B.V. All Rights Reserved
tweets van verslaggevers ter plaatse.

De gedeputeerde verdiende iets bij met advieswerk
NRC Handelsblad 05-11-2013

Haarlem. De Haarlemse rechter
houdt oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (52) een document voor
met een groot aantal nevenfuncties.
Of hij het herkent, zijn foto staat erboven. Hooijmaijers: ,,Heeft u dat
van internet? Daar staat zoveel
bagger op!" Kort daarna geeft hij
toe dat hij emotioneel reageert.
,,Dat is een kwestie van opgekropte boosheid."

corrupte bestuurder die bijna wekelijks geld vroeg voor zijn diensten.
Voor de zitting tegen Hooijmaijers en
zijn vrouw, medeverdachte, zijn vijf
dagen uitgetrokken. De ex-gedeputeerde ontkent alles wat de rechter
hem voorhoudt. ,,Ik blijf zeggen dat
corruptie en criminaliteit mij vreemd
zijn." De rechter vraagt hem naar betalingen voor advieswerk die hij ontving toen hij ook politieke bestuursHooijmaijers kon zich gisteren verde- functies vervulde. ,,In welke hoedanigdigen tegen de aanklacht van fraude, heid deed u uw advieswerk?", vraagt
omkoping en witwassen in de periode ze. ,,Negen van die tien keer als ie2005-2009, toen hij gedeputeerde in mand die iets bij wilde verdienen." Dat
Noord-Holland was. Volgens het OM, is heel normaal, zegt Hooijmaijers,
dat drie jaar onderzoek deed, nam hij want een lid van Provinciale Staten
bijna 1,6 miljoen euro smeergeld aan krijgt een lage vergoeding.
van vooral bouwbedrijven. En hij zou Hooijmaijers vrouw Jocelyn P. (43) is
bijna vijf ton hebben witgewassen.
medeverdachte omdat zij van 2001 tot
Dat is niet alles. De officier van justi- 2009 haar mans consultancybedrijf
tie wil op de eerste dag van de rechts- Move runde. P. maakte voornamelijk
zaak de tenlastelegging uitbreiden. afspraken voor hem en deed ,,miniHooijmaijers moet volgens hem ook maal" vertaalwerk. Ze weet niet meer
worden vervolgd voor zaken die in wanneer ze van secretaresse promo2004 speelden, toen Hooijmaijers nog veerde tot directeur. Hooijmaijers weet
voor de VVD Statenlid was in Noord- het precies: ,,Twee uur voor mijn beëHolland. De verdediging protesteert, diging als wethouder." Dat was in
2001, in Amsterdam.
maar de rechter wijst het toe.
Nog nooit moest in Nederland zo'n hoge politieke bestuurder zich op verdenking van corruptie bij de rechter
verantwoorden. Uit de tenlastelegging
rijst een beeld op van een routineus

Hooijmaijers valt de rechter constant
in de rede. ,,Ik heb altijd al te veel gepraat, dus dat zal ik nu ook wel weer
doen. Maar ik kan me niet inhouden."
Hij heeft een plastic tasje bij zich met

documenten die zijn gelijk zouden
aantonen. Getuigen hebben volgens
hem tegenstrijdige verklaringen afgelegd of hebben er geen verstand van.
Ook de officier van justitie begrijpt er
volgens Hooijmaijers niets van: ,,U
bent zwak opgeleid." De officier stelt
dat de oud-gedeputeerde bedrijven
bevoordeelde. Hij zou de besluitvorming rond de ontwikkeling van een
bedrijventerrein bij Schiphol hebben
beïnvloed. En hij zou ervoor hebben
gezorgd dat Fortis Bank Nederland
huisbankier werd van de provincie.
,,Ja zeg, wat een totale humbug, wat
een onzin!", reageert Hooijmaijers.
Als gedeputeerde ging hij ook tekeer
tegen kritische ambtenaren, blijkt uit
verhoren. ,,Ik trek je kop eraf", zou hij
tegen een medewerker van de provincie hebben gezegd. En tegen een topambtenaar: ,,Ik trek je over je de
tafel." Nog steeds heeft Hooijmaijers
geen goed woord over voor het ambtenarenapparaat. ,,Een meerkoppig
monster."
Hooimaijers zegt ,,altijd een grote bek"
te hebben gehad. ,,En dan creëer je
niet alleen vrienden." Toen hij nog populair was, wilde iedereen hem kennen, zegt hij. ,,Maar nu niet meer."
Ja zeg, wat een totale humbug, wat
een onzin!
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Ton Hooijmaijers verdachte
Noord-Holland
Ex-gedeputeerde Hooijmaijers staat
terecht voor corruptie. Hij ontkent. Bijverdienen is normaal, zegt hij.
Copyright 2013 NRC Media B.V. All
Rights Reserved

Zaak tegen Hooijmaijers uitgebreid
Reformatorisch Dagblad 05-11-2013 (p. 10)

HAARLEM (ANP). Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wordt ook vervolgd voor zijn handel en wandel in
2004.
Tijdens de rechtszaak die gisteren
in Haarlem tegen de 52-jarige politicus begon, maakte het openbaar
ministerie dat bekend. Tot woede
van een soms emotionele en strijdbare Hooijmaijers en zijn echtgenote, die zich eveneens moet verantwoorden.

ticus ontving na zijn aantreden in 2005
teruggrijpen op contractafspraken in
2004. Op zijn beurt zei Hooijmaijers
geen vertrouwen meer te hebben in
het OM. Geloof me, ik zou u graag alles vertellen, maar dat durf ik niet
meer.

vallen op Move Consultants. Vandaar
dat het bedrijf tijdelijk op naam van
zijn echtgenote kwam te staan. Hooijmaijers keerde zich tegen de officieren van justitie. Als dit een politieke
zaal zou zijn, zou ik u alle hoeken laten zien. Hij liet merken geen vertrouwen te hebben in het openbaar ministerie.

Dankzij zijn adviesbureau Move Consultants zou Hooijmaijers omkopingsgeld hebben kunnen doorsluizen, is Copyright 2013 Reformatorisch Dagde beschuldiging. Een makelaar die blad All Rights Reserved
vorige week voor de rechter kwam en
Hooijmaijers staat na 3,5 jaar onder- als tussenstation moest dienen, zou
zoek voor de rechter vanwege omko- facturen hebben gestuurd op verzoek
ping, fraude, witwassen en valsheid in van Hooijmaijers. Move Consultants,
geschrifte in de periode 2005-2009. dat formeel op naam van de echtgeHooijmaijers was toen voor de VVD note van Hooijmaijers stond, diende
gedeputeerde van Noord-Holland. Hij dan weer rekeningen in bij de makebeweerde ook gisteren onschuldig te laar.
zijn. De beschuldiging dat hij bijvoor- Hooijmaijers gaf echter voor de rechtbeeld tegen een beloning een grond- bank te kennen dat hij zijn bedrijf in
transactie bij Schiphol probeerde te 2001 wilde opdoeken, omdat hij de
regelen, wees hij van de hand.
politiek inging. Hij hield het bedrijf aan
Het OM besloot de zaak juist uit te op advies van advocaten, zodat hij na
breiden, omdat betalingen die de poli- een politieke carrière weer terug kon

Vervolging strijdbare Hooijmaijers uitgebreid
Limburgs Dagblad 05-11-2013 (p.4)

RECHTER Oud-gedeputeerde blijft
ontkennen

genote, die zich eveneens moet verantwoorden. Hooijmaijers staat na 3,5
HAARLEM - Oud-gedeputeerde Ton jaar onderzoek voor de rechter vanHooijmaijers wordt ook vervolgd wege omkoping, fraude, witwassen en
voor zijn handel en wandel in 2004. vastheid in geschrifte in de periode
Tijdens de rechtszaak die gisteren 2005-2009.Hooijmaijers was toen gein Haarlem tegen de 52-jarige politi- deputeerde van Noord-Holland. Hij
cus begon, maakte het Openbaar beweerde ook gisteren onschuldig te
zijn. De bewering dat hij bijvoorbeeld
Ministerie (OM) dat bekend.
tegen een beloning een grondtransacTot woede van een soms emotionele tie bij Schiphol probeerde te regelen,
en strijdbare Hooijmaijers en zijn echt- wees hij van de hand.

Het OM besloot de zaak juist uit te
breiden, omdat betalingen die de politicus ontving na zijn aantreden in 2005
teruggrijpen op contractafspraken in
2004. Op zijn beurt zei Hooijmaijers
geen vertrouwen meer te hebben in
het OM. Geloof me, ik zou u graag alles vertellen, maar dat durf ik niet
meer." Dankzij zijn adviesbureau Move Consultants zou Hooijmaijers omkopingsgeld hebben kunnen doorsluizen, is de beschuldiging. Een make-
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laar, die vorige week voor de rechter
kwam en als tussenstation moest dienen, zou facturen hebben gestuurd op
verzoek van Hooijmaijers.
Move Consultants, dat formeel op
naam van de echtgenote van Hooijmaijers stond, diende dan weer rekeningen in bij de makelaar.

06/11/2013

De zitting gaat vandaag verder.
ANP
Copyright 2013 Media Group Limburg
/ Limburgs Dagblad All Rights Reserved

Hooijmaijers gaf echter voor de rechtbank te kennen dat hij zijn bedrijf in
2001 wilde opdoeken, omdat hij de
politiek inging. Hij hield het bedrijf aan
op advies van advocaten, zodat hij na
een politieke carrière weer terug kon
vallen op Move Consultants. Vandaar
dat het bedrijf tijdelijk op naam van
zijn echtgenote kwam te staan.
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(Elisabeth); Remkes, dhr. J.W. (Johan); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;
Statengriffie; Sweet, mw. drs. E.M. (Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd);

Onderwerp:

Vries, dhr. drs. C.P. (Chris) de
Overzicht tweets proces Hooijmaijers 4 en 5 november 2013

Goedemiddag,
Op verzoek van GS stuur ik komende tijd weer dagelijks een selectie van relevante en veel geretweette tweets over
het proces Hooijmaijers. Tweets met nieuwsartikelen uit de pers neem ik niet mee, omdat die terugkomen in het
persoverzicht.
Live alle tweets volgen kan via deze link: http://twitter.com/search?q=hooijmaijers&src=typd&f=realtime
@maartenedel (journalist RTVNH):
Gisteren:
Ton Hooijmaijers: "Ik heb een te grote bek gehad. Dan maak je niet alleen maar vrienden. #RTVNH
Ton Hooijmaijers geeft uitgebreid antwoord op vragen. Reageert strijdvaardig en regelmatig geÃ¯rriteerd.
"Als dit politiek toneel zijn was geweest had ik u alle hoeken laten zien" zegt Hooijmaijers tegen Officer van Justitie.
"Als ik schuldig zou zijn moet u mij opsluiten en de sleutel weggooien. Maar dat ben ik niet", zegt Ton Hooijmaijers
Bedragen die bedrijven Hooijmaijers betaalden toen hij gedeputeerde was, was geld dat hij nog tegoed had voor
oudere werkzaamheden zegt hij.
Hooijmaijers: "We zijn een rijke provincie. Een bank verdient niks als we niets bij ze lenen. Totale onzin dat Fortis me
daarom omkocht"
Er komt een wijziging vd tenlastelegging. Er wordt ook gekeken naar handelen van Hooijmaijers in 2004 toen hij nog
statenlid was.
Rechter stemt in met wijziging tenlastelegging zaak Hooijmaijers. Ook handelen als statenlid in 2004 wordt
meegenomen.
Een hoge pet heeft Hooijmaijers niet op vd provincie waar hij toch lang werkte. 'Moest iedereen tevreden houden,
speelde het spelletje mee.'
Eerste procesdag: Ton Hooijmaijers in 10 opmerkelijke uitspraken
http://www.rtvnh.nl/nieuws/124281/Eerste+procesdag:+Ton+Hooijmaijers+in+10+opmerkelijke+uitspraken
Vandaag:
We zijn nog niet begonnen of zowel de officier van justitie als de rechters vragen Ton Hooijmaijers zich in te houden
vandaag.
Hooijmaijers reageert: "Ik zal het proberen". Maar het lukt niet. "Als mij een oor wordt aangenaaid pik ik dat niet".
Hooijmaijers: "Ik ben slecht in grammatica, maar spreek de taal van het volk. Daarom kreeg ik zoveel stemmen. 2x
een stadion vol!"
Hooijmaijers vindt dat bedrijven adviseren terwijl je gedeputeerde bent moet kunnen, zelfs bij Noord-Hollandse
projecten.
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"Als het maar niet onder de bevoegdheid van de provincie valt. Als dat niet mag kan je het hele college wel
ontslaan".
Hooijmaijers legt uit dat niet heel N-H bevoegdheid is vd provincie. "New York was vroeger ook van ons. Dat kunt u
er ook wel bij betrekken"
#Hooijmaijers over zichzelf: "Ik mensen zo erg irriteren dat ze wraak willen nemen". #RTVNH
Volgens Hooijmaijers wilde het CDA/ gedeputeerde Jaap Bond een Chinees pretpark in N-H. "Dan zouden we ook
geen gezeik krijgen over reizen".
Hooijmaijers zegt niets te weten van geheim contract Distriport. "Was voorbereid door Gedeputeerde Staten, maar
ik moest het ondertekenen".
Oud-collega en gedeputeerde @JaapBond krijgt ook nog even onder uit de zak van #Hooijmaijers. "Hij is een
farizeeÃ«r". #RTVNH
Hooijmaijers zegt dat hij Distriport veel groter wilde. "Het werd uiteindelijk veel kleiner, in het groen. Het was een
hobby van het CDA".
Zojuist heeft een nieuw getuige zich gemeld die zegt ontlastend te kunnen verklaren over het handelen van
Hooijmaijers bij Distriport.
Het OM gaat kijken hoe met deze nieuwe getuige om te gaan. Advocaat Hooijmaijers stelt voor hem in de zaal te
horen. Uitsluitsel volgt..
Volgens #Hooijmaijers lekten de ambtenaren 'als de ziekte naar de pers'. #RTVNH
Nieuwe getuige zaak Hooijmaijers, die ontlastend wil verklaren, mag door OM worden gehoord. Voorstel is het in de
zaal te doen. #RTVNH
@iris_cohen (Telegraaf, gisteren)
Hooijmaijers reageert geagiteerd wanneer rechter zijn functies uit verleden voorleest."heeft u dat van internet?
Daar staat zo veel bagger!"
Rechter vraagt: "heb ik nog een functie gemist?" Hooijmaijers antwoordt:"och, ik heb tientallen functies gehad. Ik
had zo'n druk leven."
Hoewel zijn vrouw directeur was van MOVE, was Hooijmaijers rekeninghouder. Zijn vrouw jocelyn ontving overigens
salaris.
Rechter vraagt zich af wat Jocelyn P. dan allemaal deed voor MOVE. "Ik maakte afspraken. En ik deed wat
vertaalwerk." #hooijmaijers
Volgens Hooijmaijers deed zijn vrouw oa "duits" vertaalwerk. Als ovj aan Jocelyn vraagt of ze Duits spreekt, schrikt
ze. "Ehm, ein bisschen"
Hooijmaijers vertelt dat hij alle aandelen in zijn bedrijfje MOVE overdeed naar zijn vrouw toen hij aantrad als
gedeputeerde NH.
Rechter bespreekt nu Hooijmaijers werkzaamheden voor MOVE, voordat hij aantrad als gedeputeerde. Ze vraagt
wat hij precies deed..
Hooijmaijers antwoordt:"ik gaf adviezen, was adviseur." Rechter:"in welke hoedanigheid?" Hooijmaijers:"als mens."
Hooijmaijers valt rechter in de rede."Sorry, ik geef toe dat ik emotioneel reageer.Dat is ook een kwestie van
opgekropte boosheid"
Hooijmaijers geeft nu zelf toe:"ik heb altijd een grote bek gehad, dat is mijn probleem."
OvJ meldt dat ook het Statenlidmaatschap van #hooijmaijers onder de loep is genomen. Advocaat Schneider
reageert fel. "Als dat een..
.. Wijziging van de tenlastelegging betekent, kunnen wij ons niet voorbereiden."
Jocelyn P blijft opvallend stil terwijl Hooijmaijers maar blijft ratelen. "Toen ik nog populair was wilde iedereen mij
kennen", pocht hij.
Hooijmaijers spreekt tegen de rechter als tegen een vriend in de kroeg. "Ik zeg, ja ho eens even, blablabla, je kent
het wel."
Rechter ondervraagt Hooijmaijers over verschillende projecten waarvoor hij steekpenningen zou hebben
aangenomen. Hij wuift alles weg.
De rechter moet #Hooijmaijers continu onderbreken omdat hij anders niet stopt met praten. De zaal wordt er soms
lacherig van.
Hooijmaijers stelt dat hij nu eenmaal goed was in het bemiddelen tussen mensen. "Maar ik nam daar geen geld voor
aan."
"Corruptie en criminaliteit zijn mij vreemd. daar blijf ik bij," zegt Hooijmaijers nu op wat luidere toon.
Hooijmaijers wordt agressief richting OvJ. "Als dit een politieke zaal zou zijn, zou ik u alle hoeken van de kamer laten
zien!" Brult hij.
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De rechter vraagt Hooijmaijers waarom hij zo veel in het buitenland kwam met collega's. "Nou, gewoon, zodat
mensen kunnen denken:..
..hee, de BV Nederland, daar moeten we zijn. tja, Noord-Holland, dat kennen ze in London natuurlijk niet. Hahaha."
Sfeer tussen ovj en Hooijmaijers wordt steeds grimmiger. "U begrijpt het gewoon niet," briest Hooijmaijers. "U bent
zwak opgeleid."
Hooijmaijers ontkent in feite alle aantijgingen. Volgens hem is de wereld van projectontwikkeling nu eenmaal
anders is veel mensen denken.
Rechter vraagt H opheldering over een betaling van 11.900 euro die hij in 2005 ontving van Mainland. "Ik gaf ze
advies."
Rechter wil weten hoe H dit in 2005 nog betaald kon krijgen, hij was toen immers al gedeputeerde NH. "Verlate
betaling", zegt Hooijmaijers.
Hooijmaijers:"die nota heb ik verstuurd voordat ik gedeputeerde was. sterker nog, ik wist nog niet dat ik het zou
worden."
Onmogelijk, zegt rechter, wijzend op de data van de factuur. H reageert laconiek. "Dan stond er nog een bedrag
open, ofzo."
Hooijmaijers pakt ondertussen wat dossiers uit een tas. "Sorry hoor, deze documenten zijn wat klef. Ik heb stormen waterschade gehad."
Er is Ã©Ã©n zin die Hooijmaijers steeds verdediging aanvoert: "zo gaat het nu eenmaal in dat wereldje." Rechter
wordt er niet wijzer van.
Hooijmaijers heeft wel iets clownesk. Met zijn levendige en enigszins arrogante manier van spreken heeft hij de
lachers op zijn hand.
Rechter leest verschillende bedragen voor die onrechtmatig aan H zouden zijn betaald. "Ik snap nog steeds niet wat
er fout aan is", zegt hij
Ook over betalingen die Hooijmaijers in zijn tijd als gedeputeerde kreeg, zegt hij: "werk geschiedde in verleden,
betaling later."
Overigens zou Hooijmaijers nog vele betalingen tegoed hebben, zo zegt hij zelf. "Zonder die inval zou ik dat geld
gewoon hebben gekregen"
Volgens H komt het erop neer dat alle bedrijven lui waren met uitbetalen, waardoor hij veel bedragen pas kreeg
toen hij al gedeputeerde was.
Ovj vraagt of Hooijmaijers al die betalingen ook opgaf bij de provincie. "Huh, waarom zou ik dat doen?" Snauwt hij
terug.
De rechter stelt voor dat we straks even pauzeren om te lunchen. Hooijmaijers:"ik heb echt geen honger hoor, pff.
Goed om te lijnen dit."
Hooijmaijers zegt dat in zijn rol als adviseur altijd 2 zaken centraal stonden: "zo breed mogelijk adviseren en een
extraatje binnenharken"
Er is inmiddels nogal wat meligheid ontstaan onder de verslaggevers. Hooijmaijers heeft het hart op de tong, en dat
is ronduit hilarisch.
Overigens vindt Hooijmaijers zichzelf ook grappig. Regelmatig lacht hij schuddebuikend na zijn 'directe' uitspraken
Ovj krijgt weer een sneer, Hooijmaijers is op dreef. Zegt tegen rechter: "u stelt in ieder geval scherpere vragen dan
eh.." (Doelend op ovj)
Hooijmaijers heeft het oa over al zijn secretaresses. "Ik had het zo druk met al mijn werk, ik had er zelfs meerdere,
joh."
Hooijmaijers raakt oververhit wanneer het gaat over de betalingen die hij kreeg van Fortis. "Ja zeg, wat een totale
humbuk, wat een onzin!"
En hij vervolgt: "zo'n bank is toch niet stom, wat denkt u nou wel niet, kom op zeg. Hahaha! We maken even een
bedragje over. Ja zeg!"
Ovj nu aan het woord. Net als eerder op de dag zegt deze dat de 'pleegperiode' wordt opgerekt.
Volgens OM gaat het echter om dezelfde feiten, maar heeft het oprekken van de periode als doel het vergroten van
duidelijkheid.
Volgens Hooijmaijers is hij al volledig "binnenstebuiten gekeerd" door justitie. Hij snapt deze zet van het OM dan
ook niet.
Hooijmaijers maakt er weer een show van. Hij scheldt de ovj nÃ©t niet uit. "Hij doet zijn werk, die man, maar daar is
alles mee gezegd!"
Rechter is van mening dat wijziging tenlastelegging vanuit OM laat is, maar laat de wijziging wel toe. #hooijmaijers
Het gaat over de ontwikkeling van terrein De Hoek-Noord. Hooijmaijers zou steekpenningen hebben aangenomen
om bouwbesluiten door te drukken.
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Hooijmaijers ontkent dat. De belastende verklaringen die getuigen hierover hebben afgelegd, schaart hij onder
kopje "leugens."
"Goed, ga ik nog even door," probeert rechter Hooijmaijers af te kappen. Het werkt niet. Welkom bij de
Hooijmaijersmonologen.
Hooijmaijers uitte zich regelmatig bedreigend tegenover zijn dwarsliggers. Zo zei hij tegen iemand "ik bijt je kop
eraf."
Overal de verklaringen van dwarsliggende ambtenaren zegt #hooijmaijers: "die mensen zijn zo vaak verhoord dat ze
dingen gingen bedenken."
Verschillende projecten passeren de revue. Hooijmaijers blijft erbij dat Justitie en rechter "nu eenmaal niet snappen
hoe wereldje werkt"
@SophieKluivers (Telegraaf, vandaag):
"Ammehoela!" zegt H. als er besproken wordt of een in beslag genomen stuk moet worden toegevoegd
#Hooijmaijers
Ovj richt zich meteen tot de rechter met de vraag of #Hooijmaijers tot de orde geroepen kan worden
Voorzitter rechtbank vraagt #Hooijmaijers zijn taal te matigen
#Hooijmaijers belooft zijn best te gaan doen maar zegt ook: 'mensen die mij kennen weten dat dit taalgebruik bij mij
hoort'
#Hooijmaijers wil geen extra getuigen horen wegens gewijzigde tenlastelegging. Hij is er helemaal klaar mee en wil
zaak zsm afronden
#Hooijmaijers geeft rechter een lesje staatskunde: 'In een gemeenteraad zitten geen partijvoorzitters. Het gaat over
fractievoorzitters'
Ovj en #Hooijmaijers kissebissen over de periode waarin H is afgeluisterd. 'Voor 2008 had ik nog nooit van u
gehoord' aldus officier
Rechter probeert dossier Ganzevoort (Bovenkerkerpolder) te bespreken. Gaat moeizaam door onderbrekingen van
#Hooijmaijers
#Hooijmaijers acht zichzelf niet geschikt als ambtenaar: 'ik hou me niet aan gevestigde regels geschept door de
gevestigde orde'
Zo houdt #Hooijmaijers zich niet aan 'door gevestigde orde gemaakte grammatica regels', geeft hij als voorbeeld
Daarom had #Hooijmaijers twee stadions vol aan stemmen bij de verkiezingen, pocht hij. 'Eindelijk iemand die de
mensen begrepen'
Er worden twee nota's besproken betaald door Ganzeveld aan MOVE Consultants voor 'vertaalwerkzaamheden'
#Hooijmaijers
Jocelyn P. 'spreekt': "Ik heb geen herinnering aan dit specifieke iets" #Hooijmaijers
Ovj vraag waarom #Hooijmaijers de betalingen niet heeft opgegeven aan de provincie Noord-Holland
#Hooijmaijers schreeuwt: 'In welk wetsartikel staat dat dat niet mag?!'
Hij maakt onderscheid tussen korte en lange samenwerkingen. Langdurige samenwerkingen met bedrijven gaf hij
wel op
Volgens #Hooijmaijers wilde het CDA, met Jaap Bond voorop, heel graag een Chinees pretpark 'China World' in
Noord-Holland
Bond zou volgens #Hooijmaijers gezegd hebben dat ze dan 'naar het buitenland konden reizen zonder dat er vragen
gesteld zouden worden'
#Hooijmaijers kreeg â‚¬59.000 voor het zoeken en vinden van investeerders voor China World van 't Ganzeveld,
verklaarde directeur Giltjes
#Hooijmaijers snapt dat de rechter hem af en toe de mond snoert, zegt hij. 'Ik ben soms net een op hol geslagen
olifant'
#Hooijmaijers wijdt zo uit over bedrijventerrein Distriport, dat de officier van justitie de vraag is vergeten
'Er was niets geheim aan sideletter Distriport' zegt #Hooijmaijers
'Contract Distriport was voorbereid door GS. Niet Gedeputeerde Jaap Bond die net kwam kijken moest tekenen,
maar ik' #Hooijmaijers
Rechter wil weten wanneer #Hooijmaijers' betrokkenheid bij Distriport begon. 'In materiÃ«le zin pas bij tekenen.
Toen voor het eerst gezien'
Een felle discussie tussen ovj en #Hooijmaijers over een brief die volgens de ovj aantoont dat zijn betrokkenheid bij
Jaagweg eerder begon
De officier van justitie is zichtbaar geÃ«rgerd door de manier waarop #Hooijmaijers hem tegenspreekt
4

Als ik niet enigszins schoon zou zijn, zou commissie Schoon Schip niet zo hebben geoordeeld', aldus #Hooijmaijers
over onderzoek provincie
#Hooijmaijers over zijn temperament: 'Rustiger dan dit word ik niet, ik zit al helemaal onder de pillen'
Strafeis #Hooijmaijers pas op 18 november
In de pauze meldde zich een getuige die zegt ontlastend te kunnen verklaren. Ovj wil hem op zitting horen
#Hooijmaijers
Getuige Wokke zegt 'alles' te kunnen verklaren omtrent Distriport #Hooijmaijers
#Hooijmaijers: 'Ik gaf mensen ongevraagd advies.' Na een aantal adviezen ging hij er geld voor vragen.
'Ik heb je adviezen gegeven die er toe doen' zei #Hooijmaijers dan. 'Of je kan geld geven voor mijn persoonlijke
campagne'
Volgens #Hooijmaijers waren er geen afspraken tussen hem en makelaar van de K. over het uitsturen van
rekeningen naar bedrijven
#Hooijmaijers zegt dat de facturen via het makelaarkantoor werden verstuurd om 'de schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen'
#Hooijmaijers bouwde goodwill op, tot mensen dachten: het is zo'n verkeerde vent niet en hem fin. wilde steunen,
verklaart hij zâ€™n werkwijze
#Hooijmaijers is koning van het uitweiden. Neemt zijpaadjes, om uiteindelijk niet relevante informatie op te lepelen
'ik houd erg van koken'
@roelreport (Roel van Leeuwen, onafhankelijk journalist):
#Hooijmaijers: 'corruptie en criminaliteit zijn mij vreemd. Als dat wel zo zou zijn dan moet je me opsluiten en de
sleutel weggooien'.
Over de zaak. #Hooijmaijers: 'Ze proberen een kerstboom op te tuigen. Ik was een van de bellen en ik scheen ook
nog.'
#Hooijmaijers over reis voor provincie naar Cannes. 'Er kon niets van af. Ik moest met Jaap Bond (gedeputeerde) in
een bed moeten liggen.'
#Hooijmaijers bestrijdt verklaring ambtenaar. ,,Ik vind dat mensen na 4e of 5e verhoor geholpen worden bij hun
verhaal.''
Zaak #Hooijmaijers begint met discussie over diens taalgebruik. Officier is gepikeerd. H.: 'Ik praat zoals ik praat.'
#Hooijmaijers over afluisteren. 'ik was zelfs bang om naar de wc te gaan.'
#Hooijmaijers: 'Er was niets geheim aan sideletter Distriport.'
Projectontwikkelaar Wokke wil ontlastende verklaring afleggen over #Hooijmaijers en #Distriport. Onduidelijk nog of
hij echt wordt verhoord.
Strafeis tegen #Hooijmaijers pas op 18 november.
Officier wil Wokke horen in rechtszaal over #Hooijmaijers en #Distriport.
@EdwinvdBergNOS (NOS):
#Hooijmaijers: "De recherche weet alles van mij, tot aan mijn onderbroeken aan toe. Rechter: "Die troffen wij niet
aan in het dossier....."
Net in de pauze meldt een nieuwe getuige zich, die "van alles wil verklaren". En erbij zegt dat dat voor #Hooijmaijers
ontlastend is.
Onduidelijk of hij zo op de zitting al wordt gehoord, of later door de Rijksrecherche. OM denkt na en doet zo een
voorstel #Hooijmaijers
De zaak #Hooijmaijers loopt nu al zo uit, dat het OM pas op 18 november as. met de strafeis komt. Net duidelijk
geworden.
De getuige die zich vanochtend meldde in de zaak #Hooijmaijers, dhr Wokke (Wokke Vastgoed) wordt waarschijnlijk
vandaag nog gehoord.
@sandersas (Een Vandaag):
Hooijmaijers: "ik wilde mensen gelukkig houden, ook tegen hun zin in"
Hooijmaijers vindt de OvJ 'slecht opgeleid' "Als je een haring met iemand hapt, is het al fraude!"
Hooijmaijers geeft aan noodgedwongen het bed te hebben gedeeld met collega Jaap Bond. Kamer te weinig
geboekt.
Hooijmaijers: "ik heb mij nooit laten betalen voor enig advies, tijdens mijn periode als gedeputeerde, over zaken
binnen de grenzen van NH"
5

Selectie overige tweets:
@Petrastienen (auteur, arabist):
Lekker feitelijk verslag in #vk over zaak Hooijmaijers: blondine, dolly parton, roze boterhamtrommel, roos op
schouders #soapjournalistiek
@RTVNH:
Ton #Hooijmaijers is tijdens zijn proces niet te beroerd om de rechtbank advies te geven over de verlichting aldaar
http://www.rtvnh.nl/nieuws/124345/Liveblog:+dag+2+rechtszaak+Ton+Hooijmaijers
@PetradeBoevere:
Grote bedrijven vinden het normaal politici geld te geven, politici vinden het normaal het te ontvangen, wat een
land http://www.quotenet.nl/Nieuws/Omkoopgeld-voor-Ton-Hooijmaijers-was-voor-campagne-VVD-93251
@rb_noordholland (rechtbank):
Requisitoir in strafzaak Hooijmaijers en medeverdachte start 18 november 9.00 uur.
@maxsipkes (oud-journalist, hoofdredacteur Spaarnelek):
Fijne verslaggeving over proces #hooijmaijers door @SophieKluivers. Gisteren was haar collega @iris_cohen ook al
goed bezig.
@BartLankester (schrijver):
Wokke heeft mij (wv. Wierings Beraad) weleens benaderd. Hij was ook fervent tegenstander van
Wieringerrandmeer.
Dus in die tijd zeker geen fan van Hooijmaijers. Verbaast me wel, deze actie. Of hebben ze commerciÃ«le banden?

Met vriendelijke groet,

023-5143029
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Ja, klopt niet. Ik heb niets ondertekend
Van: Secretariaat Bond
Verzonden: maandag 4 november 2013 14:05
Aan: Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
CC:
Onderwerp: FW: Rechtszaak tegen van corruptie verdachte gedeputeerde van start
Heb jij deze ook gezien?

Provincie Noord-Holland
Tel. +31 (0)23-5144444
mailto: secr.bond@noord-holland.nl
Van: Berkhout is Boos [mailto:nieuws@berkhoutisboos.nl]
Verzonden: zondag 3 november 2013 18:27
Aan: Secretariaat Bond
Onderwerp: Rechtszaak tegen van corruptie verdachte gedeputeerde van start

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 2 november 2013

Rechtszaak tegen van corruptie verdachte gedeputeerde van start
De rechtszitting tegen de van corruptie verdachte oud-gedeputeerde Hooijmaijers is op 29
oktober 2013 van start gegaan. Tijdens de eerste zittingsdag kwamen ook diverse feiten over
Distriport boven water. Rond Distriport zijn in het verleden tal van schimmige contracten
gesloten. Enkele daarvan werden op 20 juni 2007 ondertekend door de gedeputeerden
Hooijmaijers en Bond, wethouder Wijnker van Koggenland en de vertegenwoordigers van de
projectontwikkelingsbedrijven Zeeman Vastgoed en De Peyler Vastgoedontwikkeling, een
dochterbedrijf van Ooms Avenhorn.

Betalingen

De Peyler - een van de ontwikkelaars van Distriport - heeft op 15 juli 2007 â‚¬ 59.500

betaald aan tussenpersoon 't Ganzenveld. Op diezelfde dag heeft 't Ganzenveld hetzelfde
bedrag betaald aan Van de K. makelaardij. De omschrijving op de bijbehorende factuur
van Van de K. luidde: 'het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 gem.
Koggenland'. Makelaar Van de K. en Hooijmaijers hadden samen een 'potje' waarin ze
geld stortten dat ze verdienden met advieswerk. Regelmatig werden bedragen uit het 'potje'
overgemaakt naar M.O.V.E. Consultants, het bedrijf dat op naam van de echtgenote van
Hooijmaijers stond. Het makelaarskantoor diende volgens het Openbaar Ministerie als
tussenstation voor het doorgeven van omkopingsgelden door oud-gedeputeerde
Hooijmaijers.
Samenwerkingsovereenkomst gevonden

Ook bleek dat bij een huiszoeking bij Hooijmaijers diverse concepten voor een
samenwerkingsovereenkomst zijn aangetroffen met als doel het overnemen van Ooms
Avenhorn. De naam van Hooijmaijers stond erin als een van de overnemende partijen.
Kennelijk nam de oud-gedeputeerde deel aan plannen om een bouw- en
ontwikkelingsbedrijf waarmee de provincie zaken deed, over te nemen.
Side letter wel bekend op provinciehuis

Tijdens de zitting bleek dat een van de provincieambtenaren heeft verklaard dat zij in 2007
de akte van grondlevering voor de Distriportgronden heeft beoordeeld. Toen viel haar op
dat er een side letter was. Dat is vreemd, omdat gedeputeerde Bond heeft verklaard dat de
side letter pas in oktober 2010 op het provinciehuis werd 'gevonden'. Kennelijk wist men in
Haarlem toch al eerder van het bestaan van de side letter.

Volgende week gaat de zaak met codenaam 'Oranje' verder. Dan komt oud-gedeputeerde
Hooijmaijers zelf voor de rechter. Hopelijk komt dan nog meer informatie naar boven over
vele nog openstaande vragen rond Distriport. Maar de vraag waarom Koggenland - waar
de Ãšchte besluiten over Distriport genomen werden - zich zo mee liet slepen, zal niet in
deze rechtszaak worden beantwoord.

namens Berkhout is Boos!

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom
'Distriport / Jaagweg'

Wij zijn ook te vinden

op facebook

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het
geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente
Koggenland.

Â©copyright Berkhout is Boos!
Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
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Zonnekoning van Haarlem?
Nieuwsuur 1 november 2013

Maandag staat oud-gedeputeerde
van Noord-Holland Ton Hooijmaijers
voor de rechter. De officiële aanklacht
luidt corruptie, valsheid in geschrifte
en witwassen. Volgens het OM heeft
Hooijmaijers zich door projectontwikkelaars en bouwbedrijven laten omkopen, voor zeker 350.000 euro. Vanavond een portret.
Invallen
Justitie liet in 2010 voor 1,8 miljoen
euro beslag leggen op bezittingen van
de Noord-Hollandse VVD-politicus
Ton Hooijmaijers. Dat gebeurde nadat de fiscale opsporingsdienst
FIOD/ECD samen met de Rijksrecherche invallen had gedaan in panden
van Hooijmaijers en zijn vrouw en bij
bouwbedrijven.
Steekpenningen
Hooijmaijers was als gedeputeerde
van Ruimtelijke Ordening en van Financiën betrokken bij veel van de
bouwplannen van de provincie. Hij
had regelmatig contact met bouwondernemers en projectontwikkelaars.
Hij zou tussen 2001 en 2010 steekpenningen hebben aangenomen. De

rechtszaak tegen hem is de grootste
in Nederland, waarbij een politicus is
betrokken.
Onder druk gezet
In Nieuwsuur kijkt VVD-partijgenoot
en collega-gedeputeerde Cornelis
Mooij vanavond terug op zijn samenwerking met Hooijmaijers. Ook vertellen de gemeenteraadsleden Jan Hylkema uit Muiden en Jaap Koorn uit
Wieringen hoe zij door de gedeputeerde onder druk werden gezet om in te
stemmen met omvangrijke bouwprojecten.
Zonnekoning
Hoogleraar bestuurskunde Hans van
den Heuvel, die namens de provincie
onderzoek deed naar de kwestieHooijmaijers, vertelt hoe de gedeputeerde zich als zonnekoning liet gelden in het Haarlemse provinciehuis.
Onschuldig
Hooijmaijers is al in 2009 afgetreden
na het onderzoek naar de Icesave-beleggingen van Noord-Holland. Hij
heeft de beschuldiging van corruptie
altijd tegengesproken. Bij de start van
de rechtszaak tegen hem, vorig jaar

oktober, zei hij: "Ik heb altijd gezegd
dat misdaad zwaar moet worden vervolgd. Ik heb ook altijd gezegd dat in
95 procent van de gevallen het OM
gelijk heeft. In mijn geval slaan ze de
plank finaal mis."
Meer
artikelen
en
beelden:
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/569702zonnekoning-van-haarlem.html Vragen
en/of
opmerkingen?
Mail:
Gert.Janssen@Nieuwsuur.nl
en/of
Jiri.Glaap@Nieuwsuur.nl

Zonnekoning Hooijmaijers fikste alles in Noord-Holland
De Twentsche Courant Tubantia 04-11-2013

door Annemieke van Dongen haarlem - Een bezoekje aan de vastgoedbeurs in Cannes was elk jaar
vaste prik voor voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van
Noord-Holland. Toen een ambtenaar het in z'n hoofd had gehaald
voor hem een hotel te boeken buiten de stad - immers veel goedkoper dan middenin de mondaine
badplaats - was het provinciehuis
te klein. Hooijmaijers had geen zin
een uur in een busje te zitten. Dus
liet hij zich in Cannes vervoeren per
helikopter. Een secretaresse moest
de vlucht declareren als lunch.
Vandaag staat de oud-gedeputeerde
na 3,5 jaar onderzoek en voorbereiding door justitie eindelijk voor de
rechter in Haarlem. De 52-jarige politicus staat terecht wegens fraude, om-

koping, valsheid in geschrifte en witwassen. Zo zou hij honderdduizenden euro's smeergeld hebben aangenomen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Zelf ontkent hij alles.
Hooijmaijers was een machtige bestuurder die grondzaken, Schiphol,
ruimtelijke ordening en financiën in
zijn portefeuille had. Hij was zeer ondernemend en reislustig. Bevriende
vastgoedondernemers nam hij mee op
handelsmissies naar Japan, China,
Brazilië en de VS. Reizen waarvoor hij
wel erg veel declareerde en het niet
zo nauw nam met de bonnetjes. Zelf
liet hij zich door ondernemers trakteren op reisjes naar Roemenië en Turkije, blijkt uit het rapport van de commissie Operatie Schoon Schip, die de
bestuurscultuur in Noord-Holland tussen 2003 en 2011 bekeek. Het onder-

zoek schetst het beeld van een 'fikser'
die geheime deals sloot met ondernemers in zijn uitgebreide netwerk. Een
gedeputeerde met grootse ambities
om Noord-Holland wereldwijd op de
kaart te zetten. Door regels, procedures en lastige ambtenaren liet hij zich
niet hinderen. Naarmate hij meer succes had, waande hij zich onaantastbaarder. Over collega-bestuurders
walste hij heen. Zo dreigde hij gemeenteraadsleden uit Wieringen met
ontslag en persoonlijke aansprakelijkheid als zij niet zouden instemmen
met een groot bouwproject. In juni
2009 trad Hooijmaijers af wegens de
Icesave-affaire. Op eigen houtje had
hij 78 miljoen euro provinciegeld in
IJsland gestald, dat dreigde te verdampen toen Landsbanki failliet ging.
In de periode daarna kwamen allerlei
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verdachtmakingen over hem naar buiten. Commissaris van de Koningin
Borghouts bleek duizenden euro's aan
declaraties van Hooijmaijers te hebben goedgekeurd zonder ooit één bon
te hebben gezien. Ook Borghouts
moest daarop aftreden. Negen maanden na het vertrek van Hooijmaijers
legden de FIOD en Rijksrecherche beslag op zijn twee huizen in Amsterdam. Ook zijn vrouw geldt als verdachte in de zaak. Via haar consultancybedrijf zouden valse facturen zijn
verstuurd om steekpenningen te innen voor 'adviezen', 'taxaties' en 'vertaalwerk'. Ook de bevriende makelaar
Arnold van de K. (67) uit Vinkeveen
zou hebben meegewerkt aan het
doorsluizen van omkopingsgeld. Tegen hem eiste justitie vorige week al
240 uur werkstraf en drie maanden
voorwaardelijke cel.
ANNEMIEKE VAN DONGEN
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Zonnekoning fikste alles
De Stentor / Dagblad Flevoland 04-11-2013

In Haarlem begint vandaag de
grootste corruptiezaak ooit in Nederland rond een politicus. Ton
Hooijmaijers in de hoofdrol. door
Annemieke van Dongen haarlem Een bezoekje aan de vastgoedbeurs in Cannes, dat was elk jaar in
maart vaste prik voor voormalig
VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland. Toen een
ambtenaar het in z'n hoofd had gehaald voor hem een hotel te boeken buiten de stad - dat was immers een stuk goedkoper dan middenin de mondaine badplaats - was
het provinciehuis te klein. Hooijmaijers wilde daar zijn waar 'het'
gebeurde. Hij had geen zin een uur
in een busje te zitten. Dus liet hij
zich in Cannes vervoeren per helikopter. Een secretaresse kreeg opdracht de vlucht te declareren als
lunch.
Vandaag staat de oud-gedeputeerde

na 3,5 jaar onderzoek en voorbereiding door justitie eindelijk voor de
rechter in Haarlem. De 52-jarige politicus staat terecht wegens fraude, omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Zo zou hij honderdduizenden euro's smeergeld hebben aangenomen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Zelf ontkent hij alles.
Hooijmaijers was een machtige bestuurder die grondzaken, Schiphol,
ruimtelijke ordening en financiën in
zijn portefeuille had. Hij was zeer ondernemend en reislustig. Bevriende
vastgoedondernemers nam hij mee op
handelsmissies naar Japan, China,
Brazilië en de Verenigde Staten. Reizen waarvoor hij wel erg veel declareerde en het niet zo nauw nam met
de bonnetjes. Zelf liet hij zich door ondernemers trakteren op reisjes naar
Roemenië en Turkije, blijkt uit het rapport van de commissie Operatie
Schoon Schip, die de bestuurscultuur

in Noord-Holland tussen 2003 en
2011 bekeek. Het onderzoek schetst
het beeld van een 'fikser' die geheime
deals sloot met ondernemers in zijn
uitgebreide netwerk. Een gedeputeerde met grootse ambities om NoordHolland wereldwijd op de kaart te zetten. Door regels, procedures en lastige ambtenaren liet hij zich niet hinderen. Naarmate hij meer succes had,
waande hij zich onaantastbaarder.
Over collega-bestuurders walste hij
heen. Zo dreigde hij gemeenteraadsleden uit Wieringen met ontslag en
persoonlijke aansprakelijkheid als zij
niet zouden instemmen met een groot
bouwproject. In juni 2009 moest Hooijmaijers aftreden wegens de Icesaveaffaire. Op eigen houtje had hij 78 miljoen euro provinciegeld in IJsland gestald, dat dreigde te verdampen toen
Landsbanki failliet ging. In de periode
daarna kwamen allerlei verdachtmakingen over de voormalige gedepu-
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teerde naar buiten. Commissaris van
de koningin Borghouts bleek duizenden euro's aan declaraties van Hooijmaijers te hebben goedgekeurd zonder ooit één bon te hebben gezien.
Ook Borghouts moest daarop aftreden. Negen maanden na het vertrek
van Hooijmaijers vielen de FIOD en
Rijksrecherche bij hem binnen. Ze legden beslag op zijn twee huizen in Amsterdam. Ook zijn vrouw geldt als verdachte in de zaak. Via haar consultancybedrijf zouden valse facturen zijn
verstuurd om steekpenningen te innen voor 'adviezen', 'taxaties' en 'vertaalwerk'. Ook de bevriende makelaar
Arnold van de K. (67) uit Vinkeveen
zou hebben meegewerkt aan het
doorsluizen van omkopingsgeld. Tegen hem eiste justitie vorige week al
240 uur werkstraf en drie maanden
voorwaardelijke cel.
ANNEMIEKE VAN DONGEN
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Zonnekoning was niets te gek
Brabants Dagblad 04-11-2013

door Annemieke van Dongen haarlem - Een bezoekje aan de vastgoedbeurs in Cannes, dat was elk
jaar in maart vaste prik voor voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland. Toen
een ambtenaar het in z'n hoofd had
gehaald voor hem een hotel te boeken buiten de stad - dat was immers een stuk goedkoper dan middenin de mondaine badplaats - was
het provinciehuis te klein. Hooijmaijers wilde daar zijn waar 'het'
gebeurde.

De 52-jarige politicus staat terecht wegens fraude, omkoping, valsheid in
geschrifte en witwassen. Zo zou hij
honderdduizenden euro's smeergeld
hebben aangenomen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Zelf ontkent hij alles. Hooijmaijers was een
machtige bestuurder die grondzaken,
Schiphol, ruimtelijke ordening en financiën in zijn portefeuille had. Hij
was zeer ondernemend en reislustig.
Bevriende vastgoedondernemers nam
hij mee op handelsmissies naar Japan, China, Brazilië en de Verenigde
Hij had geen zin een uur in een busje Staten. Reizen waarvoor hij wel erg
te zitten. Dus liet hij zich in Cannes veel declareerde en het niet zo nauw
vervoeren per helikopter. Een secreta- nam met de bonnetjes. Zelf liet hij zich
resse kreeg opdracht de vlucht te de- door ondernemers trakteren op reisclareren als lunch. Vandaag staat de jes naar Roemenië en Turkije, blijkt uit
oud-gedeputeerde na 3,5 jaar onder- het rapport van de commissie Operazoek en voorbereiding door justitie tie Schoon Schip, die de bestuursculeindelijk voor de rechter in Haarlem. tuur in Noord-Holland tussen 2003 en

2011 bekeek. Het onderzoek schetst
het beeld van een 'fikser' die geheime
deals sloot met ondernemers in zijn
uitgebreide netwerk. Een gedeputeerde met grootse ambities om NoordHolland wereldwijd op de kaart te zetten. Door regels, procedures en lastige ambtenaren liet hij zich niet hinderen. Naarmate hij meer succes had,
waande hij zich onaantastbaarder.
Over collega-bestuurders walste hij
heen. Zo dreigde hij gemeenteraadsleden uit Wieringen met ontslag en
persoonlijke aansprakelijkheid als zij
niet zouden instemmen met een groot
bouwproject. In juni 2009 moest Hooijmaijers aftreden wegens de Icesaveaffaire. Op eigen houtje had hij 78 miljoen euro provinciegeld in IJsland gestald, dat dreigde te verdampen toen
Landsbanki failliet ging. In de periode
daarna kwamen allerlei verdachtma-
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kingen over de voormalige gedeputeerde naar buiten. Commissaris van
de koningin Borghouts bleek duizenden euro's aan declaraties van Hooijmaijers te hebben goedgekeurd zonder ooit één bon te hebben gezien.
Ook Borghouts moest daarop aftreden. Negen maanden na het vertrek
van Hooijmaijers vielen de FIOD en
Rijksrecherche bij hem binnen. Ze legden beslag op zijn twee huizen in Amsterdam. Ook zijn vrouw geldt als verdachte in de zaak. .
ANNEMIEKE VAN DONGEN
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Spanning stijgt voor 'gulle gevers' van Hooijmaijers
Trouw 04-11-2013 (p. 11)

Van corruptie verdachte VVD-gedeputeerde wil voor rechter uitgebreide verklaring afleggen
Zeker twintig verdachten van het
betalen van steekpenningen aan de
voormalig VVD-gedeputeerde Ton
Hooijmaijers zullen vandaag met
grote belangstelling het proces tegen hem volgen. Wordt Hooijmaijers voor onder meer corruptie door
de Haarlemse rechtbank veroordeeld, dan hangt hen ook een
rechtszaak boven het hoofd.
Wie op de lange lijst met verdachten staan, wil het landelijk parket
van het Openbaar Ministerie niet
zeggen. Ze hebben allen gemeen
dat zij de ex-gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland geld zouden hebben gegeven zonder dat er
tegenover die betaling een duidelijke prestatie stond. De steekpenningen werden gedekt door gefingeerde rekeningen te sturen, soms vanuit het bedrijf Move Consultants dat

Hooijmaijers met zijn vrouw Jocelyne P. runde, maar even vaak via het
makelaarskantoor van Arnold van
de K.
De laatste hoorde vorig week al 240
uur werkstraf tegen zich eisen voor
het faciliteren van de corruptie door
middel van valse facturen. Het OM zet
zwaar in. Het dossier met de provinciebestuurder in de hoofdrol heeft als
kwalificatie: ambtelijke corruptie op
ongekende schaal - het gaat om enkele tonnen. En dat levert bij bewezenverklaring een celstraf op die zeker
aanzienlijk hoger zal liggen dan de
240 uur werkstraf die Van de K. tegen
zich hoorde eisen.

hand om naar eigen gerief rekeningen te sturen naar personen en bedrijven. Veelal ging het dan om rekeningen voor door Hooijmaijers uitgebrachte adviezen, die hij verstrekte in
de tijd dat hij gedeputeerde was. Dat
levert in ieder geval al een ongewenste vorm van belangenverstrengeling
op.

Bij de makelaardij stond een potje met
geld waaruit Hooijmaijers kon putten.
Dat gebeurde niet door simpelweg
geld over te maken maar door, volgens het OM, vervalste rekeningen te
sturen. De redactie van de rekening
deed Hooijmaijers. De gelden zouden
zijn opgenomen voor adviezen over
Het OM veegt de trap schoon van be- projecten in bijvoorbeeld Kalingrad en
neden naar boven: eerst de kleine vis Roemenië. Wat er van die projecten
Van de K, dan de hoofdverdachten. ooit terecht is gekomen? Niet veel, zo
Van de K. heeft de verantwoordelijk- concludeerde het OM. Geen idee, alheid voor de valse facturen die zijn dus Van de K.
kantoor verlieten steeds op het conto De in 2009 opgestapte Hooijmaijers
van Hooijmaijers geschreven. De laat- ontving volgens de tenlastelegging
ste had binnen de makelaardij de vrije geld van de bedrijven Mainland en/of
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Kuiper BV, Meijer Consultancy, Ballast Nedam, Amsterdam Waterfront,
Biesterbos, Htel Investment en/of Cobraspen. De van zijn voetstuk gevallen bestuurder wordt verweten dat hij
steekpenningen aannam van het bedrijf Evers Consultancy met als intentie dat de provincie van huisbankier
zou wisselen. En dan zijn er nog de
twee vliegtickets en een gift die hij
ontving van de bestuurder van het bedrijf JVG Vastgoed.

Een duidelijk voorbeeld van een valse
factuur uit het dossier Oranje, zoals
de zaak tegen de oud-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers heet, is volgens het
OM de rekening van 12 september
2007 bestemd voor 't Ganzeveld Vastgoed. Bijna 60.000 euro moest betaald worden voor het regelen van de
financiering voor de gronden van
Jaagweg 1 in de gemeente Koggenland. Hooijmaijers heeft over dat geld
echter verklaard dat de directeur van
Als tegenover de ontvanger van de dat vastgoedbedrijf een "goed jaar
steekpenning de gever van de gift had gehad en blij was met de reuring
staat, dan is het niet moeilijk om vast die er zat in de politiek van Noord-Holte stellen dat bovengenoemde bedrij- land." Hij wilde volgens Hooijmaijers
ven en personen tot de kring van po- daarom een bedrag overmaken voor
tentiële verdachten behoren. Volgens de persoonlijke campagne die Hooijde woordvoerder van het OM zijn nog maijers wilde houden voor een verkiegeen zaken geseponeerd of geschikt. zing in de Tweede Kamer. De direcOf zij voor de rechter moeten verschij- teur van de vastgoedonderneming
nen, hangt af van de uitkomst van de heeft echter een heel andere lezing.
zaak tegen Hooijmaijers en zijn vrouw. Het geld zou bestemd zijn voor het
Hooijmaijers heeft eerder verklaard project China Experience, een soort
dat hij tijdens het proces zichzelf vol- Efteling die in Noord-Holland van de
uit zal verklaren. En die mededeling grond moest komen. Hooijmaijers zou
zal de onrust bij de omvangrijke groep een financier daarvoor zoeken. Dat
zou het bedrijf Bird en Bird uit Den
verdachten zeker niet kleiner maken.
Haag zijn. De 60.000 euro zou be'Bedrijf wilde mijn verkiezing steunen'
stemd zijn geweest voor de directeuren van Bird en Bird. Omdat de fiscus

dat verhaal niet zou geloven werd de
rekening maar op het project in Koggenland geboekt. Toen bleek dat het
geld niet naar Bird en Bird ging, voelde de directeur van 't Ganzeveld Vastgoed zich belazerd, zo blijkt uit zijn
verklaringen in het onderzoek.
Als steekpenningen zijn ontvangen,
zijn er ook bedrijven die ze verstrekten
Han Koch
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

'Sluier Distriport weg'
IJmuider Courant 02-11-2013

door Roel van Leeuwen
Berkhout Een factuur van 59.500
euro uit 2007, gestuurd aan 't Ganzenveld Vastgoed in Bergen aan
Zee, had niets te maken met de
komst van een Chinese 'Efteling'
naar Noord-Holland of met een bijdrage aan de verkiezingscampagne van Ton Hooijmaijers. Het ging
wel degelijk om de financiering van
gronden voor het bedrijventerrein
Distriport in de gemeente Koggenland.
Dat gaf A. van der K. de voormalige zakenpartner van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers deze week
aan voor de rechter, tijdens de start
van het Hooijmaijers-proces in
Haarlem. De verklaring van Hooijmaijers dat het ging om een bijdrage van W. G. van 't Ganzeveld Vast-

goed aan de campagne van Hooijmaijers voor de Tweede Kamerverkiezingen, noemde hij 'belachelijk'.
Ook zou de factuur niets te maken
hebben met het project 'China Experience', zoals W. G. zelf heeft verklaard. Een soort van Chinese Efteling die ergens in Noord-Holland
moest verrijzen en waar de provincie
wel brood in zou zien. Een project dat
50 miljoen euro moest kosten. W. G.
zou Hooijmaijers hebben benaderd
om een geldschieter te vinden en die
zou met Bird and Bird uit Den Haag
op de proppen zijn gekomen, waarna
W. G. de bewuste 59.500 aan Van de
K. moest overmaken.
Witwassen Nee, volgens Van de K. uit
Vinkeveen, die het gezamenlijke 'potje' beheerde van hem en Hooijmaijers
en die door het OM als een cruciale

schakel wordt gezien bij het witwassen van omkopingsgeld voor de VVDpoliticus klopte de omschrijving op de
factuur van 12 september 2007 van
Van de K. aan Ganzenveld dat het
ging om het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 in de
gemeente Koggenland. 'G. liegt', stelde avocaat J. Mul van Van de K. vast.
Transacties Als het gaat om gronden
aan de Jaagweg dan hebben we het
over Distriport. Het geplande bedrijventerrein aan de A7 bij Berkhout
waar omheen allerlei schimmige
transacties hebben plaatsgevonden.
En waarbij onder meer de bouwondernemingen De Peyler en Zeeman betrokken waren.
Op 20 juni 2007 zette Hooijmaijers als
gedeputeerde zijn handtekening onder een contract met deze projectont-
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wikkelaars De Peyler en Zeeman. De
provincie nam de risicovolle grondposities over. Nu zit Noord-Holland met
grond ter waarde van 24 miljoen euro.
Jaren later kwam, door toedoen van
de lokale werkgroep Berkhout is Boos
die via een WOB-procedure stukken
in de openbaarheid wist te krijgen aan
het licht dat er ook een geheime sideletter was ondertekend. Hierin deed
de provincie de belofte dat alle winst
bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein naar de projectontwikkelaars
zou gaan.
Tijdens de rechtszitting verwees de
rechter naar een brief van 1 juni 2007
van Ganzenveld aan Van de K. als
toelichting op de nota. Daarin zou
staan dat als de financiering geregeld
was tegen 4 procent er een courtage
zou volgen van 59.500 euro. Op 15 juli 2007, dus enkele weken nadat Hooijmaijers zijn handtekening zette, werd

het bedrag van 59.500 euro betaald
door Ganzenveld aan Van de K. Op
de zelfde dag werd het courtagegeld
door De Peyler aan Ganzenveld betaald. In de administratie van Ganzenveld is de betaling van De Peyler geboekt als onkosten voor Van de K.
Makelaardij.

voor de rechter staat, red.) de sluier
iets verder opgelicht.''
roel van leeuwen
Copyright 2013 HDC Media B.V. / IJmuider Courant All Rights Reserved

Tijdens de rechtszitting kwam er nog
iets opmerkelijks boven tafel. Tijdens
de huiszoeking bij Hooijmaijers is een
concept
samenwerkingsovereenkomst aangetroffen waaruit blijkt dat
Hooijmaijers samen met twee andere
personen het voornemen had om het
bouwbedrijf Ooms Avenhorn het moederbedrijf van De Peyler over te nemen.
Annet Wood van de werkgroep Berkhout is Boos volgt met meer dan gemiddelde interesse de zaak tegen de
oud-gedeputeerde. ,,Hopelijk wordt
volgende week (als Hooijmaijers zelf

Addendum
Het Financieele Dagblad 31-10-2013 (p. 10)

In het artikel `Bouwers stortten grote bedragen in campagnekas Hooijmaijers' in de krant van 30 oktober
staat dat directeur Willem G. van 't
Ganzeveld Vastgoed in de veronderstelling was dat Makelaardij Van
de Kamp een bedrijf was van Hooijmaijers' geldschieter Bird en Bird.

schieter zou zijn volgens G. Het advocatenkantoor Bird en Bird ontkent nadrukkelijk enigerlei relatie
met Hooijmaijers.
Copyright 2013 Het Financieele Dagblad B.V. All Rights Reserved

Dit verdient de verduidelijking dat
Bird en Bird de beweerdelijke geld-

Ballast Nedam schikt in zaak-Hooijmaijers
Reformatorisch Dagblad 30-10-2013 (p. 22)

HAARLEM (ANP). Het openbaar ministerie heeft in de zaak-Hooijmaijers een schikking getroffen met
bouwconcern Ballast Nedam en
voormalig financieel topman Ruud
Jacobs. Dat zei de officier van justitie gisteren. Het OM maakte in de
strafzaak tegen oud-makelaar Arnold van de K. bekend dat een
schikking is getroffen die is meege-

nomen in een andere fraudezaak.
Over de hoogte van het bedrag werden geen mededelingen gedaan.
Copyright 2013 Reformatorisch Dagblad All Rights Reserved
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Zonnekoning van Haarlem?
Nieuwsuur 1 november 2013

Maandag staat oud-gedeputeerde
van Noord-Holland Ton Hooijmaijers
voor de rechter. De officiële aanklacht
luidt corruptie, valsheid in geschrifte
en witwassen. Volgens het OM heeft
Hooijmaijers zich door projectontwikkelaars en bouwbedrijven laten omkopen, voor zeker 350.000 euro. Vanavond een portret.
Invallen
Justitie liet in 2010 voor 1,8 miljoen
euro beslag leggen op bezittingen van
de Noord-Hollandse VVD-politicus
Ton Hooijmaijers. Dat gebeurde nadat de fiscale opsporingsdienst
FIOD/ECD samen met de Rijksrecherche invallen had gedaan in panden
van Hooijmaijers en zijn vrouw en bij
bouwbedrijven.
Steekpenningen
Hooijmaijers was als gedeputeerde
van Ruimtelijke Ordening en van Financiën betrokken bij veel van de
bouwplannen van de provincie. Hij
had regelmatig contact met bouwondernemers en projectontwikkelaars.
Hij zou tussen 2001 en 2010 steekpenningen hebben aangenomen. De

rechtszaak tegen hem is de grootste
in Nederland, waarbij een politicus is
betrokken.
Onder druk gezet
In Nieuwsuur kijkt VVD-partijgenoot
en collega-gedeputeerde Cornelis
Mooij vanavond terug op zijn samenwerking met Hooijmaijers. Ook vertellen de gemeenteraadsleden Jan Hylkema uit Muiden en Jaap Koorn uit
Wieringen hoe zij door de gedeputeerde onder druk werden gezet om in te
stemmen met omvangrijke bouwprojecten.
Zonnekoning
Hoogleraar bestuurskunde Hans van
den Heuvel, die namens de provincie
onderzoek deed naar de kwestieHooijmaijers, vertelt hoe de gedeputeerde zich als zonnekoning liet gelden in het Haarlemse provinciehuis.
Onschuldig
Hooijmaijers is al in 2009 afgetreden
na het onderzoek naar de Icesave-beleggingen van Noord-Holland. Hij
heeft de beschuldiging van corruptie
altijd tegengesproken. Bij de start van
de rechtszaak tegen hem, vorig jaar

oktober, zei hij: "Ik heb altijd gezegd
dat misdaad zwaar moet worden vervolgd. Ik heb ook altijd gezegd dat in
95 procent van de gevallen het OM
gelijk heeft. In mijn geval slaan ze de
plank finaal mis."
Meer
artikelen
en
beelden:
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/569702zonnekoning-van-haarlem.html Vragen
en/of
opmerkingen?
Mail:
Gert.Janssen@Nieuwsuur.nl
en/of
Jiri.Glaap@Nieuwsuur.nl

Zonnekoning Hooijmaijers fikste alles in Noord-Holland
De Twentsche Courant Tubantia 04-11-2013

door Annemieke van Dongen haarlem - Een bezoekje aan de vastgoedbeurs in Cannes was elk jaar
vaste prik voor voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van
Noord-Holland. Toen een ambtenaar het in z'n hoofd had gehaald
voor hem een hotel te boeken buiten de stad - immers veel goedkoper dan middenin de mondaine
badplaats - was het provinciehuis
te klein. Hooijmaijers had geen zin
een uur in een busje te zitten. Dus
liet hij zich in Cannes vervoeren per
helikopter. Een secretaresse moest
de vlucht declareren als lunch.
Vandaag staat de oud-gedeputeerde
na 3,5 jaar onderzoek en voorbereiding door justitie eindelijk voor de
rechter in Haarlem. De 52-jarige politicus staat terecht wegens fraude, om-

koping, valsheid in geschrifte en witwassen. Zo zou hij honderdduizenden euro's smeergeld hebben aangenomen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Zelf ontkent hij alles.
Hooijmaijers was een machtige bestuurder die grondzaken, Schiphol,
ruimtelijke ordening en financiën in
zijn portefeuille had. Hij was zeer ondernemend en reislustig. Bevriende
vastgoedondernemers nam hij mee op
handelsmissies naar Japan, China,
Brazilië en de VS. Reizen waarvoor hij
wel erg veel declareerde en het niet
zo nauw nam met de bonnetjes. Zelf
liet hij zich door ondernemers trakteren op reisjes naar Roemenië en Turkije, blijkt uit het rapport van de commissie Operatie Schoon Schip, die de
bestuurscultuur in Noord-Holland tussen 2003 en 2011 bekeek. Het onder-

zoek schetst het beeld van een 'fikser'
die geheime deals sloot met ondernemers in zijn uitgebreide netwerk. Een
gedeputeerde met grootse ambities
om Noord-Holland wereldwijd op de
kaart te zetten. Door regels, procedures en lastige ambtenaren liet hij zich
niet hinderen. Naarmate hij meer succes had, waande hij zich onaantastbaarder. Over collega-bestuurders
walste hij heen. Zo dreigde hij gemeenteraadsleden uit Wieringen met
ontslag en persoonlijke aansprakelijkheid als zij niet zouden instemmen
met een groot bouwproject. In juni
2009 trad Hooijmaijers af wegens de
Icesave-affaire. Op eigen houtje had
hij 78 miljoen euro provinciegeld in
IJsland gestald, dat dreigde te verdampen toen Landsbanki failliet ging.
In de periode daarna kwamen allerlei
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verdachtmakingen over hem naar buiten. Commissaris van de Koningin
Borghouts bleek duizenden euro's aan
declaraties van Hooijmaijers te hebben goedgekeurd zonder ooit één bon
te hebben gezien. Ook Borghouts
moest daarop aftreden. Negen maanden na het vertrek van Hooijmaijers
legden de FIOD en Rijksrecherche beslag op zijn twee huizen in Amsterdam. Ook zijn vrouw geldt als verdachte in de zaak. Via haar consultancybedrijf zouden valse facturen zijn
verstuurd om steekpenningen te innen voor 'adviezen', 'taxaties' en 'vertaalwerk'. Ook de bevriende makelaar
Arnold van de K. (67) uit Vinkeveen
zou hebben meegewerkt aan het
doorsluizen van omkopingsgeld. Tegen hem eiste justitie vorige week al
240 uur werkstraf en drie maanden
voorwaardelijke cel.
ANNEMIEKE VAN DONGEN
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Zonnekoning fikste alles
De Stentor / Dagblad Flevoland 04-11-2013

In Haarlem begint vandaag de
grootste corruptiezaak ooit in Nederland rond een politicus. Ton
Hooijmaijers in de hoofdrol. door
Annemieke van Dongen haarlem Een bezoekje aan de vastgoedbeurs in Cannes, dat was elk jaar in
maart vaste prik voor voormalig
VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland. Toen een
ambtenaar het in z'n hoofd had gehaald voor hem een hotel te boeken buiten de stad - dat was immers een stuk goedkoper dan middenin de mondaine badplaats - was
het provinciehuis te klein. Hooijmaijers wilde daar zijn waar 'het'
gebeurde. Hij had geen zin een uur
in een busje te zitten. Dus liet hij
zich in Cannes vervoeren per helikopter. Een secretaresse kreeg opdracht de vlucht te declareren als
lunch.
Vandaag staat de oud-gedeputeerde

na 3,5 jaar onderzoek en voorbereiding door justitie eindelijk voor de
rechter in Haarlem. De 52-jarige politicus staat terecht wegens fraude, omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Zo zou hij honderdduizenden euro's smeergeld hebben aangenomen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Zelf ontkent hij alles.
Hooijmaijers was een machtige bestuurder die grondzaken, Schiphol,
ruimtelijke ordening en financiën in
zijn portefeuille had. Hij was zeer ondernemend en reislustig. Bevriende
vastgoedondernemers nam hij mee op
handelsmissies naar Japan, China,
Brazilië en de Verenigde Staten. Reizen waarvoor hij wel erg veel declareerde en het niet zo nauw nam met
de bonnetjes. Zelf liet hij zich door ondernemers trakteren op reisjes naar
Roemenië en Turkije, blijkt uit het rapport van de commissie Operatie
Schoon Schip, die de bestuurscultuur

in Noord-Holland tussen 2003 en
2011 bekeek. Het onderzoek schetst
het beeld van een 'fikser' die geheime
deals sloot met ondernemers in zijn
uitgebreide netwerk. Een gedeputeerde met grootse ambities om NoordHolland wereldwijd op de kaart te zetten. Door regels, procedures en lastige ambtenaren liet hij zich niet hinderen. Naarmate hij meer succes had,
waande hij zich onaantastbaarder.
Over collega-bestuurders walste hij
heen. Zo dreigde hij gemeenteraadsleden uit Wieringen met ontslag en
persoonlijke aansprakelijkheid als zij
niet zouden instemmen met een groot
bouwproject. In juni 2009 moest Hooijmaijers aftreden wegens de Icesaveaffaire. Op eigen houtje had hij 78 miljoen euro provinciegeld in IJsland gestald, dat dreigde te verdampen toen
Landsbanki failliet ging. In de periode
daarna kwamen allerlei verdachtmakingen over de voormalige gedepu-
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teerde naar buiten. Commissaris van
de koningin Borghouts bleek duizenden euro's aan declaraties van Hooijmaijers te hebben goedgekeurd zonder ooit één bon te hebben gezien.
Ook Borghouts moest daarop aftreden. Negen maanden na het vertrek
van Hooijmaijers vielen de FIOD en
Rijksrecherche bij hem binnen. Ze legden beslag op zijn twee huizen in Amsterdam. Ook zijn vrouw geldt als verdachte in de zaak. Via haar consultancybedrijf zouden valse facturen zijn
verstuurd om steekpenningen te innen voor 'adviezen', 'taxaties' en 'vertaalwerk'. Ook de bevriende makelaar
Arnold van de K. (67) uit Vinkeveen
zou hebben meegewerkt aan het
doorsluizen van omkopingsgeld. Tegen hem eiste justitie vorige week al
240 uur werkstraf en drie maanden
voorwaardelijke cel.
ANNEMIEKE VAN DONGEN
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Zonnekoning was niets te gek
Brabants Dagblad 04-11-2013

De 52-jarige politicus staat terecht wegens fraude, omkoping, valsheid in
geschrifte en witwassen. Zo zou hij
honderdduizenden euro's smeergeld
hebben aangenomen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Zelf ontkent hij alles. Hooijmaijers was een
machtige bestuurder die grondzaken,
Schiphol, ruimtelijke ordening en financiën in zijn portefeuille had. Hij
was zeer ondernemend en reislustig.
Bevriende vastgoedondernemers nam
hij mee op handelsmissies naar Japan, China, Brazilië en de Verenigde
Hij had geen zin een uur in een busje Staten. Reizen waarvoor hij wel erg
te zitten. Dus liet hij zich in Cannes veel declareerde en het niet zo nauw
vervoeren per helikopter. Een secreta- nam met de bonnetjes. Zelf liet hij zich
resse kreeg opdracht de vlucht te de- door ondernemers trakteren op reisclareren als lunch. Vandaag staat de jes naar Roemenië en Turkije, blijkt uit
oud-gedeputeerde na 3,5 jaar onder- het rapport van de commissie Operazoek en voorbereiding door justitie tie Schoon Schip, die de bestuursculeindelijk voor de rechter in Haarlem. tuur in Noord-Holland tussen 2003 en

door Annemieke van Dongen haarlem - Een bezoekje aan de vastgoedbeurs in Cannes, dat was elk
jaar in maart vaste prik voor voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland. Toen
een ambtenaar het in z'n hoofd had
gehaald voor hem een hotel te boeken buiten de stad - dat was immers een stuk goedkoper dan middenin de mondaine badplaats - was
het provinciehuis te klein. Hooijmaijers wilde daar zijn waar 'het'
gebeurde.

2011 bekeek. Het onderzoek schetst
het beeld van een 'fikser' die geheime
deals sloot met ondernemers in zijn
uitgebreide netwerk. Een gedeputeerde met grootse ambities om NoordHolland wereldwijd op de kaart te zetten. Door regels, procedures en lastige ambtenaren liet hij zich niet hinderen. Naarmate hij meer succes had,
waande hij zich onaantastbaarder.
Over collega-bestuurders walste hij
heen. Zo dreigde hij gemeenteraadsleden uit Wieringen met ontslag en
persoonlijke aansprakelijkheid als zij
niet zouden instemmen met een groot
bouwproject. In juni 2009 moest Hooijmaijers aftreden wegens de Icesaveaffaire. Op eigen houtje had hij 78 miljoen euro provinciegeld in IJsland gestald, dat dreigde te verdampen toen
Landsbanki failliet ging. In de periode
daarna kwamen allerlei verdachtma-
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kingen over de voormalige gedeputeerde naar buiten. Commissaris van
de koningin Borghouts bleek duizenden euro's aan declaraties van Hooijmaijers te hebben goedgekeurd zonder ooit één bon te hebben gezien.
Ook Borghouts moest daarop aftreden. Negen maanden na het vertrek
van Hooijmaijers vielen de FIOD en
Rijksrecherche bij hem binnen. Ze legden beslag op zijn twee huizen in Amsterdam. Ook zijn vrouw geldt als verdachte in de zaak. .
ANNEMIEKE VAN DONGEN
Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Spanning stijgt voor 'gulle gevers' van Hooijmaijers
Trouw 04-11-2013 (p. 11)

Van corruptie verdachte VVD-gedeputeerde wil voor rechter uitgebreide verklaring afleggen
Zeker twintig verdachten van het
betalen van steekpenningen aan de
voormalig VVD-gedeputeerde Ton
Hooijmaijers zullen vandaag met
grote belangstelling het proces tegen hem volgen. Wordt Hooijmaijers voor onder meer corruptie door
de Haarlemse rechtbank veroordeeld, dan hangt hen ook een
rechtszaak boven het hoofd.
Wie op de lange lijst met verdachten staan, wil het landelijk parket
van het Openbaar Ministerie niet
zeggen. Ze hebben allen gemeen
dat zij de ex-gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland geld zouden hebben gegeven zonder dat er
tegenover die betaling een duidelijke prestatie stond. De steekpenningen werden gedekt door gefingeerde rekeningen te sturen, soms vanuit het bedrijf Move Consultants dat

Hooijmaijers met zijn vrouw Jocelyne P. runde, maar even vaak via het
makelaarskantoor van Arnold van
de K.
De laatste hoorde vorig week al 240
uur werkstraf tegen zich eisen voor
het faciliteren van de corruptie door
middel van valse facturen. Het OM zet
zwaar in. Het dossier met de provinciebestuurder in de hoofdrol heeft als
kwalificatie: ambtelijke corruptie op
ongekende schaal - het gaat om enkele tonnen. En dat levert bij bewezenverklaring een celstraf op die zeker
aanzienlijk hoger zal liggen dan de
240 uur werkstraf die Van de K. tegen
zich hoorde eisen.

hand om naar eigen gerief rekeningen te sturen naar personen en bedrijven. Veelal ging het dan om rekeningen voor door Hooijmaijers uitgebrachte adviezen, die hij verstrekte in
de tijd dat hij gedeputeerde was. Dat
levert in ieder geval al een ongewenste vorm van belangenverstrengeling
op.

Bij de makelaardij stond een potje met
geld waaruit Hooijmaijers kon putten.
Dat gebeurde niet door simpelweg
geld over te maken maar door, volgens het OM, vervalste rekeningen te
sturen. De redactie van de rekening
deed Hooijmaijers. De gelden zouden
zijn opgenomen voor adviezen over
Het OM veegt de trap schoon van be- projecten in bijvoorbeeld Kalingrad en
neden naar boven: eerst de kleine vis Roemenië. Wat er van die projecten
Van de K, dan de hoofdverdachten. ooit terecht is gekomen? Niet veel, zo
Van de K. heeft de verantwoordelijk- concludeerde het OM. Geen idee, alheid voor de valse facturen die zijn dus Van de K.
kantoor verlieten steeds op het conto De in 2009 opgestapte Hooijmaijers
van Hooijmaijers geschreven. De laat- ontving volgens de tenlastelegging
ste had binnen de makelaardij de vrije geld van de bedrijven Mainland en/of
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Kuiper BV, Meijer Consultancy, Ballast Nedam, Amsterdam Waterfront,
Biesterbos, Htel Investment en/of Cobraspen. De van zijn voetstuk gevallen bestuurder wordt verweten dat hij
steekpenningen aannam van het bedrijf Evers Consultancy met als intentie dat de provincie van huisbankier
zou wisselen. En dan zijn er nog de
twee vliegtickets en een gift die hij
ontving van de bestuurder van het bedrijf JVG Vastgoed.

Een duidelijk voorbeeld van een valse
factuur uit het dossier Oranje, zoals
de zaak tegen de oud-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers heet, is volgens het
OM de rekening van 12 september
2007 bestemd voor 't Ganzeveld Vastgoed. Bijna 60.000 euro moest betaald worden voor het regelen van de
financiering voor de gronden van
Jaagweg 1 in de gemeente Koggenland. Hooijmaijers heeft over dat geld
echter verklaard dat de directeur van
Als tegenover de ontvanger van de dat vastgoedbedrijf een "goed jaar
steekpenning de gever van de gift had gehad en blij was met de reuring
staat, dan is het niet moeilijk om vast die er zat in de politiek van Noord-Holte stellen dat bovengenoemde bedrij- land." Hij wilde volgens Hooijmaijers
ven en personen tot de kring van po- daarom een bedrag overmaken voor
tentiële verdachten behoren. Volgens de persoonlijke campagne die Hooijde woordvoerder van het OM zijn nog maijers wilde houden voor een verkiegeen zaken geseponeerd of geschikt. zing in de Tweede Kamer. De direcOf zij voor de rechter moeten verschij- teur van de vastgoedonderneming
nen, hangt af van de uitkomst van de heeft echter een heel andere lezing.
zaak tegen Hooijmaijers en zijn vrouw. Het geld zou bestemd zijn voor het
Hooijmaijers heeft eerder verklaard project China Experience, een soort
dat hij tijdens het proces zichzelf vol- Efteling die in Noord-Holland van de
uit zal verklaren. En die mededeling grond moest komen. Hooijmaijers zou
zal de onrust bij de omvangrijke groep een financier daarvoor zoeken. Dat
zou het bedrijf Bird en Bird uit Den
verdachten zeker niet kleiner maken.
Haag zijn. De 60.000 euro zou be'Bedrijf wilde mijn verkiezing steunen'
stemd zijn geweest voor de directeuren van Bird en Bird. Omdat de fiscus

dat verhaal niet zou geloven werd de
rekening maar op het project in Koggenland geboekt. Toen bleek dat het
geld niet naar Bird en Bird ging, voelde de directeur van 't Ganzeveld Vastgoed zich belazerd, zo blijkt uit zijn
verklaringen in het onderzoek.
Als steekpenningen zijn ontvangen,
zijn er ook bedrijven die ze verstrekten
Han Koch
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

'Sluier Distriport weg'
IJmuider Courant 02-11-2013

door Roel van Leeuwen
Berkhout Een factuur van 59.500
euro uit 2007, gestuurd aan 't Ganzenveld Vastgoed in Bergen aan
Zee, had niets te maken met de
komst van een Chinese 'Efteling'
naar Noord-Holland of met een bijdrage aan de verkiezingscampagne van Ton Hooijmaijers. Het ging
wel degelijk om de financiering van
gronden voor het bedrijventerrein
Distriport in de gemeente Koggenland.
Dat gaf A. van der K. de voormalige zakenpartner van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers deze week
aan voor de rechter, tijdens de start
van het Hooijmaijers-proces in
Haarlem. De verklaring van Hooijmaijers dat het ging om een bijdrage van W. G. van 't Ganzeveld Vast-

goed aan de campagne van Hooijmaijers voor de Tweede Kamerverkiezingen, noemde hij 'belachelijk'.
Ook zou de factuur niets te maken
hebben met het project 'China Experience', zoals W. G. zelf heeft verklaard. Een soort van Chinese Efteling die ergens in Noord-Holland
moest verrijzen en waar de provincie
wel brood in zou zien. Een project dat
50 miljoen euro moest kosten. W. G.
zou Hooijmaijers hebben benaderd
om een geldschieter te vinden en die
zou met Bird and Bird uit Den Haag
op de proppen zijn gekomen, waarna
W. G. de bewuste 59.500 aan Van de
K. moest overmaken.
Witwassen Nee, volgens Van de K. uit
Vinkeveen, die het gezamenlijke 'potje' beheerde van hem en Hooijmaijers
en die door het OM als een cruciale

schakel wordt gezien bij het witwassen van omkopingsgeld voor de VVDpoliticus klopte de omschrijving op de
factuur van 12 september 2007 van
Van de K. aan Ganzenveld dat het
ging om het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 in de
gemeente Koggenland. 'G. liegt', stelde avocaat J. Mul van Van de K. vast.
Transacties Als het gaat om gronden
aan de Jaagweg dan hebben we het
over Distriport. Het geplande bedrijventerrein aan de A7 bij Berkhout
waar omheen allerlei schimmige
transacties hebben plaatsgevonden.
En waarbij onder meer de bouwondernemingen De Peyler en Zeeman betrokken waren.
Op 20 juni 2007 zette Hooijmaijers als
gedeputeerde zijn handtekening onder een contract met deze projectont-
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wikkelaars De Peyler en Zeeman. De
provincie nam de risicovolle grondposities over. Nu zit Noord-Holland met
grond ter waarde van 24 miljoen euro.
Jaren later kwam, door toedoen van
de lokale werkgroep Berkhout is Boos
die via een WOB-procedure stukken
in de openbaarheid wist te krijgen aan
het licht dat er ook een geheime sideletter was ondertekend. Hierin deed
de provincie de belofte dat alle winst
bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein naar de projectontwikkelaars
zou gaan.
Tijdens de rechtszitting verwees de
rechter naar een brief van 1 juni 2007
van Ganzenveld aan Van de K. als
toelichting op de nota. Daarin zou
staan dat als de financiering geregeld
was tegen 4 procent er een courtage
zou volgen van 59.500 euro. Op 15 juli 2007, dus enkele weken nadat Hooijmaijers zijn handtekening zette, werd

het bedrag van 59.500 euro betaald
door Ganzenveld aan Van de K. Op
de zelfde dag werd het courtagegeld
door De Peyler aan Ganzenveld betaald. In de administratie van Ganzenveld is de betaling van De Peyler geboekt als onkosten voor Van de K.
Makelaardij.

voor de rechter staat, red.) de sluier
iets verder opgelicht.''
roel van leeuwen
Copyright 2013 HDC Media B.V. / IJmuider Courant All Rights Reserved

Tijdens de rechtszitting kwam er nog
iets opmerkelijks boven tafel. Tijdens
de huiszoeking bij Hooijmaijers is een
concept
samenwerkingsovereenkomst aangetroffen waaruit blijkt dat
Hooijmaijers samen met twee andere
personen het voornemen had om het
bouwbedrijf Ooms Avenhorn het moederbedrijf van De Peyler over te nemen.
Annet Wood van de werkgroep Berkhout is Boos volgt met meer dan gemiddelde interesse de zaak tegen de
oud-gedeputeerde. ,,Hopelijk wordt
volgende week (als Hooijmaijers zelf

Addendum
Het Financieele Dagblad 31-10-2013 (p. 10)

In het artikel `Bouwers stortten grote bedragen in campagnekas Hooijmaijers' in de krant van 30 oktober
staat dat directeur Willem G. van 't
Ganzeveld Vastgoed in de veronderstelling was dat Makelaardij Van
de Kamp een bedrijf was van Hooijmaijers' geldschieter Bird en Bird.

schieter zou zijn volgens G. Het advocatenkantoor Bird en Bird ontkent nadrukkelijk enigerlei relatie
met Hooijmaijers.
Copyright 2013 Het Financieele Dagblad B.V. All Rights Reserved

Dit verdient de verduidelijking dat
Bird en Bird de beweerdelijke geld-

Ballast Nedam schikt in zaak-Hooijmaijers
Reformatorisch Dagblad 30-10-2013 (p. 22)

HAARLEM (ANP). Het openbaar ministerie heeft in de zaak-Hooijmaijers een schikking getroffen met
bouwconcern Ballast Nedam en
voormalig financieel topman Ruud
Jacobs. Dat zei de officier van justitie gisteren. Het OM maakte in de
strafzaak tegen oud-makelaar Arnold van de K. bekend dat een
schikking is getroffen die is meege-

nomen in een andere fraudezaak.
Over de hoogte van het bedrag werden geen mededelingen gedaan.
Copyright 2013 Reformatorisch Dagblad All Rights Reserved
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'Witwasser' twijfelde niet aan Hooijmaijers
Haarlems Dagblad 30-10-2013

door Roel van Leeuwen

Hooijmaijers mogelijk gemaakt door zaak grote financiële schade heeft opHaarlem Zelf zegt hij altijd naar eer zijn bedrijf ter beschikking te stellen , gelopen.
en geweten te hebben gehandeld. aldus de officier van justitie.
Het OM heeft al een schikking getrofMaar volgens het openbaar ministe- De zaak tegen Hooijmaijers en Van de fen met bouwconcern Ballast Nedam
rie (OM) heeft Arnold van de K. uit K. heeft betrekking op de periode tus- een van de bedrijven die Hooijmaijers
Vinkeveen een cruciale rol ge- sen 2005 en 2009. Hooijmaijers was betaalde en oud-financieel-topman
speeld bij het doorsluizen van om- destijds gedeputeerde. In deze perio- Ruud Jacobs. Dit is meegenomen in
kopingsgeld naar oud-gedeputeer- de zou de bv van Van de K. 167.195 een andere fraudezaak. Over de
de Ton Hooijmaijers van de provin- euro hebben overgemaakt aan Move. hoogte van de schikking zijn geen mecie Noord-Holland.
Van de K. wordt er ook van verdacht dedelingen gedaan. Het is volgens
Voor zijn rol bij het doorsluizen en het voor 226.695 euro te hebben witge- justitie de enige zaak die is afgedaan.
In andere gevallen moet het OM nog
witwassen van omkopingsgeld eiste wassen.
het OM gisteren 240 uur werkstraf en Volgens advocaat J. Mul had zijn cli- beslissen of omkopende partijen wordrie maanden voorwaardelijke cel- ënt er geen flauw vermoeden van dat den vervolgd.
straf tegen de oud-makelaar. Omdat
deze hier zelf financieel niets rijker
van is geworden, eiste het OM geen
onvoorwaardelijke celstraf.
Van de K. was de eerste verdachte
die moest voorkomen in het proces
rond Ton Hooijmaijers. In de ogen van
het OM was Van de K. een belangrijke schakel in het spel van list en bedrog dat onder regie van de oud-gedeputeerde werd uitgevoerd. Op verzoek van Hooijmaijers stuurde hij facturen aan bedrijven. Zogenaamd wegens verricht advieswerk. Dit geld
kwam terecht in een gezamenlijk 'potje' van Hooijmaijers en Van de K..
Vervolgens diende Move Consultants
een bedrijf dat op naam staat van de
echtgenote van Hooijmaijers rekeningen in bij het kantoor van Van de K.
,,Van de K. heeft de corruptie van

er iets mis was met de facturatie door
Hooijmaijers. De twee werkten al
sinds 1991 samen en Van de K. had
ook in de periode tussen 2005 en
2009 nog het volste vertrouwen in
Hooijmaijers. ,,Hij was immers gescreend en beëdigd'', stelde Van de
K..

Maandag wordt de zaak hervat.
roel van leeuwen
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Haarlems Dagblad All Rights Reserved

Diens advocaat voerde aan dat geen
van de bedrijven die facturen kregen
toegezonden, heeft aangegeven dat
een factuur niet zou kloppen. Mede
daarom was er geen reden aan de integriteit van Hooijmaijers te twijfelen.
Voor Mul staat vast dat zijn cliënt onschuldig is. ,,Hooijmaijers had kennelijk geld nodig voor zijn campagne
(voor de Tweede Kamerverkiezingen,
red.) en belazerde mijn cliënt.''
Van de K. zelf gaf in zijn nawoord aan
dat hij door alle publiciteit rond de

Makelaar voer blind op Ton Hooijmaijers
De Telegraaf 30-10-2013 (p. 7)

door Sophie Kluivers HAARLEM,
woensdag Ik heb mijn werkwijze altijd gebaseerd op integriteit en vertrouwen , sprak makelaar Arnold
van de K. voor de rechtbank in
Haarlem. Toch stond hij gisteren terecht voor valsheid in geschrifte en
witwassen. Zijn makelaarskantoor
zou het tussenstation zijn geweest
van frauduleuze transacties tussen
oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers en verschillende bedrijven.

Stak hij zijn kop in het zand, speelt hij
de vermoorde onschuld of is hij gewoon naïef? Die vraag rees gisteren
tijdens het stevige verhoor door de
rechtbank. De rekeningen, met een totaalwaarde van 100.000 euro, werden
verstuurd door Van de K. of zijn secretaresse in opdracht van Hooijmaijers.
Op de nota stond vermeld dat het om
advieswerkzaamheden ging.
Grote bouw- en vastgoedbedrijven als
Ballast Nedam, Amsterdam Water-

front en 't Ganzeveld Vastgoed stopten Van de K. op die manier geld toe.
Geld dat volgens de betrokken directeuren bestemd zou zijn voor Hooijmaijers persoonlijke verkiezingscampagne; hij wilde voor de VVD de
Tweede Kamer in.
Het geld kwam vervolgens bij Hooijmaijers terecht via zijn bedrijf Move
Consultants, dat sinds zijn aantreden
als gedeputeerde op naam van zijn
vrouw staat. Rekeningen voor advies-
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werkzaamheden voor projecten in
Roemenië, Kaliningrad en Duitsland
werden naar de makelaar gestuurd.
Projecten waar Van de K. en zijn bedrijf niet bij waren berokken. In totaal
maakte Van de K. 165.000 euro over
naar de rekening van Move.

teerde fors gescreend.

meerdere dagen voor het hekje.

Met terugwerkende kracht voelt de
makelaar zich benadeeld door zijn zakenpartner. Hooijmaijers had gewoon
geld nodig voor zijn politieke campagne en belazerde mijn cliënt , aldus zijn
raadsman Mul.

Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

Potje geld De mannen hadden samen
'een potje geld', een rekening op
naam van het kantoor met ruim zes
ton, verdiend met gezamenlijke projecten. Op die manier kwam Hooijmaijers te werken onder de paraplu
van de makelaardij, verklaarde Van de
K. De makelaar zou niets hebben geweten van de inhoud van de projecten waar Hooijmaijers rekeningen voor
verstuurde. Ik twijfelde nooit aan de
nota's. Ik vertrouwde op Ton. Hij is
tenslotte voor de functie van gedepu-

Omdat hij financieel niets wijzer zou
zijn geworden van de samenwerking,
eiste de officier van justitie geen onvoorwaardelijke celstraf tegen Van de
K. Als het aan het OM ligt wordt hem
240 uur taakstraf opgelegd en drie
maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.
Met de zaak tegen Van de K. is het
startsein gegeven voor het proces tegen Hooijmaijers. Na het weekeinde
staat hij zelf, samen met zijn vrouw,

Tik voor maatje van `ritselende' VVD'er
AD/Rotterdams Dagblad 30-10-2013 (p. 16)

ROTTERDAM | Hij is Ridder is de
Orde van Oranje Nassau. Maar volgens justitie was Ton Hooijmaijers
als gedeputeerde in de provincie
Noord-Holland ook gevoelig voor
omkoping. Gisteren begon de
rechtszaak tegen de oud-politicus.
De man die Hooijmaijers `geritsel'
witwaste, een makelaar, hoorde alvast een werkstraf tegen zich eisen.

Dat zal vanaf maandag blijken, als de
rechtszaak verder gaat met hem en
zijn vrouw. Maar gisteren gaf het
Openbaar Ministerie alvast Hooijmaijers `partner is crime' makelaar Arnold
van de K. ervan langs. Van de K. was
een belangrijke schakel voor Hooijmaijers door zijn makelaardij beschikbaar te stellen als doorgeefluik.

ren. Volgens Van de K. is hij gewoon
belazerd door Hooijmaijers. ,,Hij had
blijkbaar geld nodig voor z'n verkiezingscampagne,'' zei Van de K's advocaat.

Van de K. vertrouwde Hooijmaijers
gegoochel met facturen, want `hij was
immers gescreend en beëdigd'. Het is
aan justitie om te bewijzen dat er niet
Van de K. factureerde het geld naar écht allerlei adviesdiensten werden
Start rechtszaak Ton Hooijmaijers
de bedrijven met wie Hooijmaijers z'n geleverd voor al dat gefactureerde
Jarenlang voelde de handige Ton smeergeld-dealtjes zou hebben ge- geld. Omdat Van de K. zelf niets verHooijmaijers (52) zich onaantastbaar. maakt. Hooijmaijers zelf kreeg het diende aan de trukendoos van zijn kaEn al moet de in 2002 tot Ridder in de geld vervolgens van Van de K. voor meraad, eiste het OM `slechts' 240
Orde van Oranje Nassau gepromo- zogenaamde `adviezen'. Althans, het uur werkstraf en 3 maanden voorveerde bestuurder maandag zelf voor geld ging naar Hooijmaijers vrouw, waardelijk cel.
de rechter verschijnen, nog steeds want op haar naam stond hun bedrijf- VICTOR SCHILDKAMP
denkt Hooijmaijers dat `ze' hem niets je. Van de K. zou voor tonnen hebben Copyright 2013 De Persgroep Nederwitgewassen voor Hooijmaijers.
kunnen maken.
land BV All Rights Reserved
Hij ontkent dat hij zich tussen 2005 en Het was een schakel in het wijdvertak2009 (in zijn functie van VVD-gedepu- te netwerk van de provinciebestuurteerde in de provincie Noord-Holland) der die als een gewiekste vastgoedliet betalen door bevriende zakenlui jongen z'n werk deed. Tot in het proom diverse (bouw)besluiten via hem vinciehuis nodigde hij zijn vrienden uit.
te beïnvloeden. Met onder meer ruim- Hij zou zelfs ambtenaren hebben getelijke ordening en financiën in zijn charterd om zijn vrienden te helpen.
portefeuille, had Hooijmaijers immers Uit die ambtenarenhoek kwamen de
veel in de melk te brokkelen. Maar eerste meldingen van `onregelmatigjustitie haalt alles uit z'n verband, zegt heden' die Hooijmaijers val inluidden.
Hooijmaijers.
Dat Van de K. en Hooijmaij-ers nu
geen vrienden meer zijn, bleek giste-
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VVD'er Hooijmaijers ontving donaties in 'privéverkiezingskas'
de Volkskrant 30-10-2013 (p. 8)

Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers liet bouwbedrijven en ontwikkelaars
heimelijk
tienduizenden
euro's storten in zijn 'privéverkiezingskas'. De van corruptie verdachte VVD'er gebruikte het bedrijf
van een bevriende Amsterdamse
makelaar als 'tussenstation' voor
deze politieke donaties.

Hooijmaijers hadden onder de bedrijfsnaam van de makelaar 'een gezamenlijk potje', zo bleek tijdens de
zitting. Dit potje, bedoeld als appeltje
voor de dorst, ontstond midden jaren
negentig en werd jarenlang gevuld
met het geld dat het duo verdiende
met lobby- en advieswerk. Hun voornaamste klant was de Duitse projectNiet bekend is of de VVD als partij ontwikkelaar THG, die bouwgrond beheeft geprofiteerd van het stiekeme in- zat rond Schiphol. Toen Hooijmaijers
zamelwerk van de Noord-Hollandse gedeputeerde werd, zegde hij nagedeputeerde. Het Openbaar Ministe- mens zijn persoonlijke vennootschap
rie heeft hier volgens de officier van Move Consultants de samenwerking
justitie onderzoek naar gedaan, maar op met Van de K. en al zijn andere zawil er pas volgende week, als Hooij- kelijke relaties, uit vrees voor belanmaijers zelf voor de rechter verschijnt, genverstrengeling. 'Ik nam die brief
duidelijkheid over verschaffen. Dat voor kennisgeving aan', aldus Van de
bleek dinsdag tijdens het proces in de K. 'We zijn gewoon doorgegaan met
'zaak-Oranje', waarin de van omko- waar we mee bezig waren.' Dat beteping verdachte Ton Hooijmaijers cen- kende in de praktijk dat Hooijmaijers
traal staat. Op de eerste zittingsdag op naam van de Amsterdamse makestond de bejaarde makelaar Arnold laardij rekeningen voor advieswerkvan de K. terecht. Deze zakenpartner zaamheden bleef sturen aan bouw- en
van Hooijmaijers zou als tussenper- vastgoedondernemingen. Vervolgens
soon hebben gefungeerd voor de du- declareerde Hooij- maijers via Move
bieuze betalingen. Tegen hem is een Consultants bedragen bij de maketaakstraf van 240 uur geëist. Tegen- laardij. Wel had hij Move overgeschreover de bouwbedrijven, 'omkopers' in ven op de naam van zijn vrouw, en op
het jargon van het OM, liet Hooijmaij- papier verhuisd naar het adres van
ers zich ontvallen dat hij zich via voor- zijn oude moeder. Van de K. liet tijkeursstemmen wilde laten verkiezen dens de zitting weten zich 'belazerd' te
in de Tweede Kamer. Vervolgens voelen door Hooijmaijers en door
stuurde hij de bedrijven facturen voor 'diens sponsoren'. 'Ik wist van niets.
'divers advieswerk', die grif betaald Het was Ton zijn ding.' Hij noemde het
werden. Sommige bouwbedrijven bea- belachelijk dat Hooijmaijers tegen zamen dat zij Hooijmaijers persoonlijk kenrelaties zei dat zij via de makelaarhebben gesteund, terwijl anderen tij- dij van Van de K. bijdroegen aan de
dens verhoren zeiden dat zij de VVD verkiezingskas van de VVD'er. 'Ik ben
als partij wilden steunen. Van de K. en incorrect behandeld en zelfs benadeeld door Ton. Ik heb er niets van

geweten.' Tijdens de zitting werden vijf
verdachte facturen van Hooijmaijers
behandeld. Eén daarvan werd betaald door bouwbedrijf Ballast Nedam.
Voormalig Ballast-topman Ruud Jacobs verklaarde hierover dat Hooijmaijers tijdens een diner in 2007 opperde om mee te betalen aan zijn verkiezingscampagne, hetgeen hij ook
deed. Met Jacobs, die als omkoopverdachte was aangemerkt, en met Ballast Nedam heeft het OM eind vorig
jaar een schikking getroffen. Dat geldt
niet voor de andere ondernemers die
hebben bijgedragen aan de verkiezingskas van Hooijmaijers. Het OM
beslist na afloop van de rechtszaak tegen Hooijmaijers of deze bedrijven
vervolgd zullen worden. Tot die tijd
blijven zij verdacht van omkoping.
VAN ONZE VERSLAGGEVERS MERIJN RENGERS; JOHN SCHOORL
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

Bouwers stortten grote bedragen in `campagnekas' Hooijmaijers
Het Financieele Dagblad 30-10-2013 (p. 17)

Voormalig VVD-gedeputeerde bekent het vervalsen van facturen

liticus Ton Hooijmaijers. Maar volgens het Openbaar Ministerie zijn
het smeergeldbetalingen. Dit bleek
Vasco van der Boon
dinsdag bij de start van het strafHaarlem
proces tegen de in 2009 afgetreden
Bouw- en vastgoedbedrijven spon- gedeputeerde van de provincie
sorden slechts zijn campagnekas, Noord-Holland. Ook zijn vrouw, Jomeent de Noord-Hollandse VVD-po- celyne P., en directeur-eigenaar Arnold van de K. van Makelaardij Ar-

nold van de Kamp staan terecht. De
verdachte Amsterdamse makelaar
beet dinsdag voor de Haarlemse
rechtbank het spits af.
Het OM beschuldigt Van de K. van
valsheid in geschrifte en witwassen.
Hij zou zijn makelaardij ter beschikking hebben gesteld aan Hooijmaijers
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als `tussensta-tion' voor het ontvangen
van steekpenningen. De makelaardij
is er volgens het OM `tussen geschoven' om te verhullen dat bouwers en
vastgoedondernemers smeergeld betaalden aan Hooijmaijers.

mijn campagne steunen. Ik wist niet
hoe snel ik ja moest zeggen. Ik wist
wel dat ik hem weer snel op afstand
wilde hebben. Daarom heb ik hem gevraagd via Van de Kamp te betalen.'

Maar Willem G. eveneens verdachte
in deze corruptiezaak zegt: `De betaling aan Van de Kamp had niets te
maken met Distriport, ook al staat dat
op de factuur.' G. meent Hooijmaijers
te hebben betaald via Makelaardij Van
de Kamp voor het regelen van een fiEen veronderstelde valse factuur van nanciering voor het project `China Ex59.500 richtte de makelaardij op 12 perience' in Noord-Holland, `een soort
september 2007 aan 't Ganzeveld Efteling'. G. dacht dat Van de Kamp
Vastgoed van directeur Willem G. een bedrijf was van Hooijmaijers' geldvoor `het regelen van de financiering schieter Bird en Bird.
van de gronden Jaagweg 1 gemeente Hooijmaijers haalde het geld weer bij
Koggeland'. Dat is de locatie van het Van de Kamp weg met volgens het
omstreden bedrijfsterrein Distriport dat OM valse facturen van zijn privébeHooijmaijers door zou hebben ge- drijf M.O.V.E., voor advies in onder
drukt.
meer Kaliningrad en Roemenië. `De
In zijn verhoren verklaart Hooijmaijers: facturen aan Van de Kamp hadden ei`G. was ook blij dat er leven en reu- genlijk meer te maken met het opnering zat in de politiek in Noord-Hol- men van een tegoed dat ik daar uit
land. Ook had ik hem geholpen bij een had staan dan met wat er op de facaantal van zijn projecten. Hij wilde tuur terechtkwam. Er moest toch iets
Om de geldstromen een legaal aanzien te geven, verstuurde de makelaardij volgens het OM vervalste facturen aan de bouw- en vastgoedwereld.
Volgens Arnold van de K. stelde Hooijmaijers deze rekeningen altijd zelf op.

op staan.'
Ballast Nedam
Van de Kamp factureert voor `adviezen inzake marktontwikkeling N.H.'
4165 bij Ballast Nedam. `Voor de
VVD', aldus directeur Ruud Jacobs.
Hooijmaijers: `De omschrijving op de
factuur klopt niet.'
Copyright 2013 Het Financieele Dagblad B.V. All Rights Reserved

'Omkoopgeld voor Ton Hooijmaijers was voor campagne VVD'
Quotenet 29-10-2013

Meerdere
projectontwikkelaars,
waaronder Ballast Nedam, hebben
verklaard dat de vermeende steekpenningen die via een makelaar
naar Ton Hooijmaijers werden overgemaakt, bedoeld waren voor de
persoonlijke verkiezingscampagne
van de VVD-er. Hooijmaijers ontving via de makelaar bedragen in
de tijd dat hij gedeputeerde was
voor de provincie Noord-Holland,
onder andere belast met Ruimtelijke Ordening.

makelaar stond deze dinsdag terecht. Het OM verdenkt hem van
medeplichtigheid, valsheid in geschrifte en witwassen, en eist daarom een werkstraf van 240 uur.
Uit de rechtszaak bleek dat Hooijmaijers en diverse projectontwikkelaars
hebben verklaard dat de vermeende
steekpenningen geld voor de verkiezingskas van de VVD betreffen, dan
wel voor de persoonlijke campagne
van Hooijmaijers om verkozen te worden tot Tweede Kamerlid.

toe, Hooijmaijers zou een nota sturen
van EUR4.165 inclusief btw. Op de
factuur, op briefpapier van Makelaardij Van de Kamp, stond 'advies inzake marktontwikkeling Noord-Holland'.
Met Ballast Nedam en Jacobs heeft
justitie inmiddels een schikking getroffen.

Willem Giltjes van projectontwikkelaar
't Ganzeveld maakte bijna EUR60.000
over naar de makelaar, voor Hooijmaijers. Over hoe het geld verdeeld
zou worden tussen de makelaar en
Dat is natuurlijk een handig con- Ballast Nedam kreeg op in januari Hooijmaijers, daar zouden de twee
tactje voor een projectontwikkelaar, 2007 een factuur binnen van Van de nog over moeten spreken. Tot de vereen hoge boom bij de provincie die Kamp, geadresseerd aan directeur R. deling van 'het potje' is het nooit gekozich bemoeit met bouwvergunnin- Jacobs. Deze directeur verklaart later men, justitie heeft er beslag op liggen.
gen. Daarom, vermoedt het Open- bij de politie dat hij Hooijmaijers had 'Giltjes belde mij', verklaarde Hooijbaar Ministerie (OM), betaalden pro- leren kennen via toenmalig commissa- maijers in verhoren. 'Hij vertelde dat
jectontwikkelaars steekpenningen. ris Rob Boelen van Ballast, eveneens hij een goed jaar had gehad. Hij was
Dat deden ze niet direct op de reke- VVD-lid. Hooijmaijers vroeg of het be- ook blij dat er leven zat in de politiek
ning van Hooijmaijers, maar op die drijf wilde storten in de verkiezingskas in Noord-Holland. Ook had ik hem gevan het makelaarskantoor van zijn van de VVD, aldus Jacobs. Ballast zei holpen met een aantal van zijn projecvriend Arnold van de Kamp. Deze
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ten. Hij wilde mijn campagne steunen.
Ik wist niet hoe snel ik ja moest zeggen. Ik wist wel dat ik hem weer op afstand wilde hebben. Daarom heb ik
hem gevraagd via Van de Kamp te
betalen.'
Giltjes verklaring is nog spectaculairder. Volgens hem is het geld gestort
omdat Hooijmaijers een geldschieter
vond voor 't Ganzeveld in het kader
van een 'nieuwe Efteling' in NoordHolland genaamd 'China Experience'.
Kosten: EUR50 miljoen. Giltjes boekte de EUR60.000 finders fee echter af
op een ander project, industrieterrein
Distriport te Hoorn. Dat deed de aankomende pretparkontwikkelaar omdat
hij bang was dat de fiscus en anderen
het Efteling-verhaal niet zouden geloven (joh!). Giltjes voelt zich met de
kennis van nu 'zwaar belazerd' door
Hooijmaijers.
Louis Meijer, van Meijer Concultancy
& Development (MCD), verklaarde dat
de EUR20.000 die hij overmaakte
naar Makelaar Van de Kamp wel echt
bedoeld was voor de persoonlijke verkiezingscampagne van Hooijmaijer, zo
citeerde het OM uit de verhoren. De-

ze Meijer dacht dat Van de Kamp belast was met het beheer van de campagnegelden. Dat Van de Kamp een
rekening stuurde waarop stond dat het
ging om de incasso van geld voor 'adviezen inzake ontwikkeling Veenendaal', stond Meijer tijdens de verhoren niet meer bij. 'Veenendaal zegt mij
niks.'
Een laatste voorbeeld van het OM betreft ontwikkelaar BPO. Dat zegde toe
voor Hooijmaijers campagne een advertentie te kopen in het Noord-Hollands Dagblad. Kost EUR3.500 ex
btw, aldus Hooijmaijers. Op de factuur van Van de Kamp staat 'diverse
adviezen'.

met hem speelden. Hooijmaijers was
van onbesproken gedrag en gescreend voor zijn functie als gedeputeerde. Van de Kamp dacht: 'Hooijmaijers zal wel weten wat wel en niet
mag'. De makelaar voelt zich eveneens belazerd door de voormalige politicus, verklaarde hij in de rechtbank.
'Mijn zakenpartners, vastgoed en pensioen ben ik kwijt. Alleen mijn vrouw
staat gelukkig nog wel achter mij'.
Copyright 2013 Hearst Magazines Netherlands B.V. All Rights Reserved

Volgens advocaat Jon Mul kon Van de
Kamp weinig tot geen blaam treffen.
Hij werkte als sinds 1991 samen met
Hooijmaijers. Toen zetten ze een project op in Duitsland, waaraan ze een
half miljoen euro verdienden, het eerste geld in 'het potje'. Daarna werkte
Van de Kamp samen met Hooijmaijers, onder de 'paraplu' van de makelaar. Van de Kamp kon niet bevroeden dat de gedeputeerde en de omkopende projectontwikkelaars een spel

Ton Hooijmaijers 'adviseerde' over pretpark 'China World'
Quotenet 29-10-2013

Ziet u zich door een pretpark genaamd China World lopen? Projectontwikkelaar 't Ganzenveld Vastgoed dacht van wel. De van corruptie verdachte oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers vond een geldschieter voor het project.

De bedrijven die makelaar Van der
Kamp cash toestopten, doen vooral
voorkomen dat het geld bedoeld was
voor de verkiezingscampagnekas van
de VVD. Dat verklaarde onder andere
een betrokken directeur van Ballast
Nedam. Op de rekening die de makeAlthans, dat verklaarde Willem Giltjes, laar namens Hooijmaijers verstuurde
de eigenaar van 't Ganzenveld Vast- stond echter dat het ging over advies
goed, later aan de politie. Die betaal- over marktontwikkelingen in Noordde 60.000 euro aan Arnold van der Holland.
Kamp Makelaardij voor het zoeken en Het OM eist 240 uur werkstraf tegen
vinden van een investeerder voor het Van der Kamp. Lees hier meer over
idee. Deze makelaar staat op het mo- de eerste zittingsdag in de zaak tement voor het hekje in Haarlem voor gen Ton Hooijmaijers via de live Twithet doorsluizen van vermeend om- terfeed.
koopgeld voor Hooijmaijers.

Copyright 2013 Hearst Magazines Netherlands B.V. All Rights Reserved
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'Witwasser' twijfelde niet aan Hooijmaijers
Haarlems Dagblad 30-10-2013

door Roel van Leeuwen

Hooijmaijers mogelijk gemaakt door zaak grote financiële schade heeft opHaarlem Zelf zegt hij altijd naar eer zijn bedrijf ter beschikking te stellen , gelopen.
en geweten te hebben gehandeld. aldus de officier van justitie.
Het OM heeft al een schikking getrofMaar volgens het openbaar ministe- De zaak tegen Hooijmaijers en Van de fen met bouwconcern Ballast Nedam
rie (OM) heeft Arnold van de K. uit K. heeft betrekking op de periode tus- een van de bedrijven die Hooijmaijers
Vinkeveen een cruciale rol ge- sen 2005 en 2009. Hooijmaijers was betaalde en oud-financieel-topman
speeld bij het doorsluizen van om- destijds gedeputeerde. In deze perio- Ruud Jacobs. Dit is meegenomen in
kopingsgeld naar oud-gedeputeer- de zou de bv van Van de K. 167.195 een andere fraudezaak. Over de
de Ton Hooijmaijers van de provin- euro hebben overgemaakt aan Move. hoogte van de schikking zijn geen mecie Noord-Holland.
Van de K. wordt er ook van verdacht dedelingen gedaan. Het is volgens
Voor zijn rol bij het doorsluizen en het voor 226.695 euro te hebben witge- justitie de enige zaak die is afgedaan.
In andere gevallen moet het OM nog
witwassen van omkopingsgeld eiste wassen.
het OM gisteren 240 uur werkstraf en Volgens advocaat J. Mul had zijn cli- beslissen of omkopende partijen wordrie maanden voorwaardelijke cel- ënt er geen flauw vermoeden van dat den vervolgd.
straf tegen de oud-makelaar. Omdat
deze hier zelf financieel niets rijker
van is geworden, eiste het OM geen
onvoorwaardelijke celstraf.
Van de K. was de eerste verdachte
die moest voorkomen in het proces
rond Ton Hooijmaijers. In de ogen van
het OM was Van de K. een belangrijke schakel in het spel van list en bedrog dat onder regie van de oud-gedeputeerde werd uitgevoerd. Op verzoek van Hooijmaijers stuurde hij facturen aan bedrijven. Zogenaamd wegens verricht advieswerk. Dit geld
kwam terecht in een gezamenlijk 'potje' van Hooijmaijers en Van de K..
Vervolgens diende Move Consultants
een bedrijf dat op naam staat van de
echtgenote van Hooijmaijers rekeningen in bij het kantoor van Van de K.
,,Van de K. heeft de corruptie van

er iets mis was met de facturatie door
Hooijmaijers. De twee werkten al
sinds 1991 samen en Van de K. had
ook in de periode tussen 2005 en
2009 nog het volste vertrouwen in
Hooijmaijers. ,,Hij was immers gescreend en beëdigd'', stelde Van de
K..

Maandag wordt de zaak hervat.
roel van leeuwen
Copyright 2013 HDC Media B.V. /
Haarlems Dagblad All Rights Reserved

Diens advocaat voerde aan dat geen
van de bedrijven die facturen kregen
toegezonden, heeft aangegeven dat
een factuur niet zou kloppen. Mede
daarom was er geen reden aan de integriteit van Hooijmaijers te twijfelen.
Voor Mul staat vast dat zijn cliënt onschuldig is. ,,Hooijmaijers had kennelijk geld nodig voor zijn campagne
(voor de Tweede Kamerverkiezingen,
red.) en belazerde mijn cliënt.''
Van de K. zelf gaf in zijn nawoord aan
dat hij door alle publiciteit rond de

Makelaar voer blind op Ton Hooijmaijers
De Telegraaf 30-10-2013 (p. 7)

door Sophie Kluivers HAARLEM,
woensdag Ik heb mijn werkwijze altijd gebaseerd op integriteit en vertrouwen , sprak makelaar Arnold
van de K. voor de rechtbank in
Haarlem. Toch stond hij gisteren terecht voor valsheid in geschrifte en
witwassen. Zijn makelaarskantoor
zou het tussenstation zijn geweest
van frauduleuze transacties tussen
oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers en verschillende bedrijven.

Stak hij zijn kop in het zand, speelt hij
de vermoorde onschuld of is hij gewoon naïef? Die vraag rees gisteren
tijdens het stevige verhoor door de
rechtbank. De rekeningen, met een totaalwaarde van 100.000 euro, werden
verstuurd door Van de K. of zijn secretaresse in opdracht van Hooijmaijers.
Op de nota stond vermeld dat het om
advieswerkzaamheden ging.
Grote bouw- en vastgoedbedrijven als
Ballast Nedam, Amsterdam Water-

front en 't Ganzeveld Vastgoed stopten Van de K. op die manier geld toe.
Geld dat volgens de betrokken directeuren bestemd zou zijn voor Hooijmaijers persoonlijke verkiezingscampagne; hij wilde voor de VVD de
Tweede Kamer in.
Het geld kwam vervolgens bij Hooijmaijers terecht via zijn bedrijf Move
Consultants, dat sinds zijn aantreden
als gedeputeerde op naam van zijn
vrouw staat. Rekeningen voor advies-
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werkzaamheden voor projecten in
Roemenië, Kaliningrad en Duitsland
werden naar de makelaar gestuurd.
Projecten waar Van de K. en zijn bedrijf niet bij waren berokken. In totaal
maakte Van de K. 165.000 euro over
naar de rekening van Move.
Potje geld De mannen hadden samen
'een potje geld', een rekening op
naam van het kantoor met ruim zes
ton, verdiend met gezamenlijke projecten. Op die manier kwam Hooijmaijers te werken onder de paraplu
van de makelaardij, verklaarde Van de
K. De makelaar zou niets hebben geweten van de inhoud van de projecten waar Hooijmaijers rekeningen voor
verstuurde. Ik twijfelde nooit aan de
nota's. Ik vertrouwde op Ton. Hij is
tenslotte voor de functie van gedepu-

30/10/13

teerde fors gescreend.

meerdere dagen voor het hekje.

Met terugwerkende kracht voelt de
makelaar zich benadeeld door zijn zakenpartner. Hooijmaijers had gewoon
geld nodig voor zijn politieke campagne en belazerde mijn cliënt , aldus zijn
raadsman Mul.

Copyright 2013 De Telegraaf All
Rights Reserved

Omdat hij financieel niets wijzer zou
zijn geworden van de samenwerking,
eiste de officier van justitie geen onvoorwaardelijke celstraf tegen Van de
K. Als het aan het OM ligt wordt hem
240 uur taakstraf opgelegd en drie
maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.
Met de zaak tegen Van de K. is het
startsein gegeven voor het proces tegen Hooijmaijers. Na het weekeinde
staat hij zelf, samen met zijn vrouw,

Tik voor maatje van `ritselende' VVD'er
AD/Rotterdams Dagblad 30-10-2013 (p. 16)

ROTTERDAM | Hij is Ridder is de
Orde van Oranje Nassau. Maar volgens justitie was Ton Hooijmaijers
als gedeputeerde in de provincie
Noord-Holland ook gevoelig voor
omkoping. Gisteren begon de
rechtszaak tegen de oud-politicus.
De man die Hooijmaijers `geritsel'
witwaste, een makelaar, hoorde alvast een werkstraf tegen zich eisen.

Dat zal vanaf maandag blijken, als de
rechtszaak verder gaat met hem en
zijn vrouw. Maar gisteren gaf het
Openbaar Ministerie alvast Hooijmaijers `partner is crime' makelaar Arnold
van de K. ervan langs. Van de K. was
een belangrijke schakel voor Hooijmaijers door zijn makelaardij beschikbaar te stellen als doorgeefluik.

ren. Volgens Van de K. is hij gewoon
belazerd door Hooijmaijers. ,,Hij had
blijkbaar geld nodig voor z'n verkiezingscampagne,'' zei Van de K's advocaat.

Van de K. vertrouwde Hooijmaijers
gegoochel met facturen, want `hij was
immers gescreend en beëdigd'. Het is
aan justitie om te bewijzen dat er niet
Van de K. factureerde het geld naar écht allerlei adviesdiensten werden
Start rechtszaak Ton Hooijmaijers
de bedrijven met wie Hooijmaijers z'n geleverd voor al dat gefactureerde
Jarenlang voelde de handige Ton smeergeld-dealtjes zou hebben ge- geld. Omdat Van de K. zelf niets verHooijmaijers (52) zich onaantastbaar. maakt. Hooijmaijers zelf kreeg het diende aan de trukendoos van zijn kaEn al moet de in 2002 tot Ridder in de geld vervolgens van Van de K. voor meraad, eiste het OM `slechts' 240
Orde van Oranje Nassau gepromo- zogenaamde `adviezen'. Althans, het uur werkstraf en 3 maanden voorveerde bestuurder maandag zelf voor geld ging naar Hooijmaijers vrouw, waardelijk cel.
de rechter verschijnen, nog steeds want op haar naam stond hun bedrijf- VICTOR SCHILDKAMP
denkt Hooijmaijers dat `ze' hem niets je. Van de K. zou voor tonnen hebben
Copyright 2013 De Persgroep Nederwitgewassen voor Hooijmaijers.
kunnen maken.
land BV All Rights Reserved
Hij ontkent dat hij zich tussen 2005 en Het was een schakel in het wijdvertak2009 (in zijn functie van VVD-gedepu- te netwerk van de provinciebestuurteerde in de provincie Noord-Holland) der die als een gewiekste vastgoedliet betalen door bevriende zakenlui jongen z'n werk deed. Tot in het proom diverse (bouw)besluiten via hem vinciehuis nodigde hij zijn vrienden uit.
te beïnvloeden. Met onder meer ruim- Hij zou zelfs ambtenaren hebben getelijke ordening en financiën in zijn charterd om zijn vrienden te helpen.
portefeuille, had Hooijmaijers immers Uit die ambtenarenhoek kwamen de
veel in de melk te brokkelen. Maar eerste meldingen van `onregelmatigjustitie haalt alles uit z'n verband, zegt heden' die Hooijmaijers val inluidden.
Hooijmaijers.
Dat Van de K. en Hooijmaij-ers nu
geen vrienden meer zijn, bleek giste-
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VVD'er Hooijmaijers ontving donaties in 'privéverkiezingskas'
de Volkskrant 30-10-2013 (p. 8)

Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers liet bouwbedrijven en ontwikkelaars
heimelijk
tienduizenden
euro's storten in zijn 'privéverkiezingskas'. De van corruptie verdachte VVD'er gebruikte het bedrijf
van een bevriende Amsterdamse
makelaar als 'tussenstation' voor
deze politieke donaties.

Hooijmaijers hadden onder de bedrijfsnaam van de makelaar 'een gezamenlijk potje', zo bleek tijdens de
zitting. Dit potje, bedoeld als appeltje
voor de dorst, ontstond midden jaren
negentig en werd jarenlang gevuld
met het geld dat het duo verdiende
met lobby- en advieswerk. Hun voornaamste klant was de Duitse projectNiet bekend is of de VVD als partij ontwikkelaar THG, die bouwgrond beheeft geprofiteerd van het stiekeme in- zat rond Schiphol. Toen Hooijmaijers
zamelwerk van de Noord-Hollandse gedeputeerde werd, zegde hij nagedeputeerde. Het Openbaar Ministe- mens zijn persoonlijke vennootschap
rie heeft hier volgens de officier van Move Consultants de samenwerking
justitie onderzoek naar gedaan, maar op met Van de K. en al zijn andere zawil er pas volgende week, als Hooij- kelijke relaties, uit vrees voor belanmaijers zelf voor de rechter verschijnt, genverstrengeling. 'Ik nam die brief
duidelijkheid over verschaffen. Dat voor kennisgeving aan', aldus Van de
bleek dinsdag tijdens het proces in de K. 'We zijn gewoon doorgegaan met
'zaak-Oranje', waarin de van omko- waar we mee bezig waren.' Dat beteping verdachte Ton Hooijmaijers cen- kende in de praktijk dat Hooijmaijers
traal staat. Op de eerste zittingsdag op naam van de Amsterdamse makestond de bejaarde makelaar Arnold laardij rekeningen voor advieswerkvan de K. terecht. Deze zakenpartner zaamheden bleef sturen aan bouw- en
van Hooijmaijers zou als tussenper- vastgoedondernemingen. Vervolgens
soon hebben gefungeerd voor de du- declareerde Hooij- maijers via Move
bieuze betalingen. Tegen hem is een Consultants bedragen bij de maketaakstraf van 240 uur geëist. Tegen- laardij. Wel had hij Move overgeschreover de bouwbedrijven, 'omkopers' in ven op de naam van zijn vrouw, en op
het jargon van het OM, liet Hooijmaij- papier verhuisd naar het adres van
ers zich ontvallen dat hij zich via voor- zijn oude moeder. Van de K. liet tijkeursstemmen wilde laten verkiezen dens de zitting weten zich 'belazerd' te
in de Tweede Kamer. Vervolgens voelen door Hooijmaijers en door
stuurde hij de bedrijven facturen voor 'diens sponsoren'. 'Ik wist van niets.
'divers advieswerk', die grif betaald Het was Ton zijn ding.' Hij noemde het
werden. Sommige bouwbedrijven bea- belachelijk dat Hooijmaijers tegen zamen dat zij Hooijmaijers persoonlijk kenrelaties zei dat zij via de makelaarhebben gesteund, terwijl anderen tij- dij van Van de K. bijdroegen aan de
dens verhoren zeiden dat zij de VVD verkiezingskas van de VVD'er. 'Ik ben
als partij wilden steunen. Van de K. en incorrect behandeld en zelfs benadeeld door Ton. Ik heb er niets van

geweten.' Tijdens de zitting werden vijf
verdachte facturen van Hooijmaijers
behandeld. Eén daarvan werd betaald door bouwbedrijf Ballast Nedam.
Voormalig Ballast-topman Ruud Jacobs verklaarde hierover dat Hooijmaijers tijdens een diner in 2007 opperde om mee te betalen aan zijn verkiezingscampagne, hetgeen hij ook
deed. Met Jacobs, die als omkoopverdachte was aangemerkt, en met Ballast Nedam heeft het OM eind vorig
jaar een schikking getroffen. Dat geldt
niet voor de andere ondernemers die
hebben bijgedragen aan de verkiezingskas van Hooijmaijers. Het OM
beslist na afloop van de rechtszaak tegen Hooijmaijers of deze bedrijven
vervolgd zullen worden. Tot die tijd
blijven zij verdacht van omkoping.
VAN ONZE VERSLAGGEVERS MERIJN RENGERS; JOHN SCHOORL
Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved

Bouwers stortten grote bedragen in `campagnekas' Hooijmaijers
Het Financieele Dagblad 30-10-2013 (p. 17)

Voormalig VVD-gedeputeerde bekent het vervalsen van facturen

liticus Ton Hooijmaijers. Maar volgens het Openbaar Ministerie zijn
het smeergeldbetalingen. Dit bleek
Vasco van der Boon
dinsdag bij de start van het strafHaarlem
proces tegen de in 2009 afgetreden
Bouw- en vastgoedbedrijven spon- gedeputeerde van de provincie
sorden slechts zijn campagnekas, Noord-Holland. Ook zijn vrouw, Jomeent de Noord-Hollandse VVD-po- celyne P., en directeur-eigenaar Arnold van de K. van Makelaardij Ar-

nold van de Kamp staan terecht. De
verdachte Amsterdamse makelaar
beet dinsdag voor de Haarlemse
rechtbank het spits af.
Het OM beschuldigt Van de K. van
valsheid in geschrifte en witwassen.
Hij zou zijn makelaardij ter beschikking hebben gesteld aan Hooijmaijers
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als `tussensta-tion' voor het ontvangen
van steekpenningen. De makelaardij
is er volgens het OM `tussen geschoven' om te verhullen dat bouwers en
vastgoedondernemers smeergeld betaalden aan Hooijmaijers.

mijn campagne steunen. Ik wist niet
hoe snel ik ja moest zeggen. Ik wist
wel dat ik hem weer snel op afstand
wilde hebben. Daarom heb ik hem gevraagd via Van de Kamp te betalen.'

Maar Willem G. eveneens verdachte
in deze corruptiezaak zegt: `De betaling aan Van de Kamp had niets te
maken met Distriport, ook al staat dat
op de factuur.' G. meent Hooijmaijers
te hebben betaald via Makelaardij Van
de Kamp voor het regelen van een fiEen veronderstelde valse factuur van nanciering voor het project `China Ex59.500 richtte de makelaardij op 12 perience' in Noord-Holland, `een soort
september 2007 aan 't Ganzeveld Efteling'. G. dacht dat Van de Kamp
Vastgoed van directeur Willem G. een bedrijf was van Hooijmaijers' geldvoor `het regelen van de financiering schieter Bird en Bird.
van de gronden Jaagweg 1 gemeente Hooijmaijers haalde het geld weer bij
Koggeland'. Dat is de locatie van het Van de Kamp weg met volgens het
omstreden bedrijfsterrein Distriport dat OM valse facturen van zijn privébeHooijmaijers door zou hebben ge- drijf M.O.V.E., voor advies in onder
drukt.
meer Kaliningrad en Roemenië. `De
In zijn verhoren verklaart Hooijmaijers: facturen aan Van de Kamp hadden ei`G. was ook blij dat er leven en reu- genlijk meer te maken met het opnering zat in de politiek in Noord-Hol- men van een tegoed dat ik daar uit
land. Ook had ik hem geholpen bij een had staan dan met wat er op de facaantal van zijn projecten. Hij wilde tuur terechtkwam. Er moest toch iets

Om de geldstromen een legaal aanzien te geven, verstuurde de makelaardij volgens het OM vervalste facturen aan de bouw- en vastgoedwereld.
Volgens Arnold van de K. stelde Hooijmaijers deze rekeningen altijd zelf op.

op staan.'
Ballast Nedam
Van de Kamp factureert voor `adviezen inzake marktontwikkeling N.H.'
4165 bij Ballast Nedam. `Voor de
VVD', aldus directeur Ruud Jacobs.
Hooijmaijers: `De omschrijving op de
factuur klopt niet.'
Copyright 2013 Het Financieele Dagblad B.V. All Rights Reserved

'Omkoopgeld voor Ton Hooijmaijers was voor campagne VVD'
Quotenet 29-10-2013

Meerdere
projectontwikkelaars,
waaronder Ballast Nedam, hebben
verklaard dat de vermeende steekpenningen die via een makelaar
naar Ton Hooijmaijers werden overgemaakt, bedoeld waren voor de
persoonlijke verkiezingscampagne
van de VVD-er. Hooijmaijers ontving via de makelaar bedragen in
de tijd dat hij gedeputeerde was
voor de provincie Noord-Holland,
onder andere belast met Ruimtelijke Ordening.

makelaar stond deze dinsdag terecht. Het OM verdenkt hem van
medeplichtigheid, valsheid in geschrifte en witwassen, en eist daarom een werkstraf van 240 uur.
Uit de rechtszaak bleek dat Hooijmaijers en diverse projectontwikkelaars
hebben verklaard dat de vermeende
steekpenningen geld voor de verkiezingskas van de VVD betreffen, dan
wel voor de persoonlijke campagne
van Hooijmaijers om verkozen te worden tot Tweede Kamerlid.

toe, Hooijmaijers zou een nota sturen
van EUR4.165 inclusief btw. Op de
factuur, op briefpapier van Makelaardij Van de Kamp, stond 'advies inzake marktontwikkeling Noord-Holland'.
Met Ballast Nedam en Jacobs heeft
justitie inmiddels een schikking getroffen.

Willem Giltjes van projectontwikkelaar
't Ganzeveld maakte bijna EUR60.000
over naar de makelaar, voor Hooijmaijers. Over hoe het geld verdeeld
zou worden tussen de makelaar en
Dat is natuurlijk een handig conBallast Nedam kreeg op in januari Hooijmaijers, daar zouden de twee
tactje voor een projectontwikkelaar,
2007 een factuur binnen van Van de nog over moeten spreken. Tot de vereen hoge boom bij de provincie die
Kamp, geadresseerd aan directeur R. deling van 'het potje' is het nooit gekozich bemoeit met bouwvergunninJacobs. Deze directeur verklaart later men, justitie heeft er beslag op liggen.
gen. Daarom, vermoedt het Openbij de politie dat hij Hooijmaijers had 'Giltjes belde mij', verklaarde Hooijbaar Ministerie (OM), betaalden proleren kennen via toenmalig commissa- maijers in verhoren. 'Hij vertelde dat
jectontwikkelaars steekpenningen.
ris Rob Boelen van Ballast, eveneens hij een goed jaar had gehad. Hij was
Dat deden ze niet direct op de rekeVVD-lid. Hooijmaijers vroeg of het be- ook blij dat er leven zat in de politiek
ning van Hooijmaijers, maar op die
drijf wilde storten in de verkiezingskas in Noord-Holland. Ook had ik hem gevan het makelaarskantoor van zijn
van de VVD, aldus Jacobs. Ballast zei holpen met een aantal van zijn projecvriend Arnold van de Kamp. Deze

5

30/10/13

Special Hooijmaijers nr. 29

ten. Hij wilde mijn campagne steunen.
Ik wist niet hoe snel ik ja moest zeggen. Ik wist wel dat ik hem weer op afstand wilde hebben. Daarom heb ik
hem gevraagd via Van de Kamp te
betalen.'
Giltjes verklaring is nog spectaculairder. Volgens hem is het geld gestort
omdat Hooijmaijers een geldschieter
vond voor 't Ganzeveld in het kader
van een 'nieuwe Efteling' in NoordHolland genaamd 'China Experience'.
Kosten: EUR50 miljoen. Giltjes boekte de EUR60.000 finders fee echter af
op een ander project, industrieterrein
Distriport te Hoorn. Dat deed de aankomende pretparkontwikkelaar omdat
hij bang was dat de fiscus en anderen
het Efteling-verhaal niet zouden geloven (joh!). Giltjes voelt zich met de
kennis van nu 'zwaar belazerd' door
Hooijmaijers.
Louis Meijer, van Meijer Concultancy
& Development (MCD), verklaarde dat
de EUR20.000 die hij overmaakte
naar Makelaar Van de Kamp wel echt
bedoeld was voor de persoonlijke verkiezingscampagne van Hooijmaijer, zo
citeerde het OM uit de verhoren. De-

ze Meijer dacht dat Van de Kamp belast was met het beheer van de campagnegelden. Dat Van de Kamp een
rekening stuurde waarop stond dat het
ging om de incasso van geld voor 'adviezen inzake ontwikkeling Veenendaal', stond Meijer tijdens de verhoren niet meer bij. 'Veenendaal zegt mij
niks.'
Een laatste voorbeeld van het OM betreft ontwikkelaar BPO. Dat zegde toe
voor Hooijmaijers campagne een advertentie te kopen in het Noord-Hollands Dagblad. Kost EUR3.500 ex
btw, aldus Hooijmaijers. Op de factuur van Van de Kamp staat 'diverse
adviezen'.

met hem speelden. Hooijmaijers was
van onbesproken gedrag en gescreend voor zijn functie als gedeputeerde. Van de Kamp dacht: 'Hooijmaijers zal wel weten wat wel en niet
mag'. De makelaar voelt zich eveneens belazerd door de voormalige politicus, verklaarde hij in de rechtbank.
'Mijn zakenpartners, vastgoed en pensioen ben ik kwijt. Alleen mijn vrouw
staat gelukkig nog wel achter mij'.
Copyright 2013 Hearst Magazines Netherlands B.V. All Rights Reserved

Volgens advocaat Jon Mul kon Van de
Kamp weinig tot geen blaam treffen.
Hij werkte als sinds 1991 samen met
Hooijmaijers. Toen zetten ze een project op in Duitsland, waaraan ze een
half miljoen euro verdienden, het eerste geld in 'het potje'. Daarna werkte
Van de Kamp samen met Hooijmaijers, onder de 'paraplu' van de makelaar. Van de Kamp kon niet bevroeden dat de gedeputeerde en de omkopende projectontwikkelaars een spel

Ton Hooijmaijers 'adviseerde' over pretpark 'China World'
Quotenet 29-10-2013

Ziet u zich door een pretpark genaamd China World lopen? Projectontwikkelaar 't Ganzenveld Vastgoed dacht van wel. De van corruptie verdachte oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers vond een geldschieter voor het project.

De bedrijven die makelaar Van der
Kamp cash toestopten, doen vooral
voorkomen dat het geld bedoeld was
voor de verkiezingscampagnekas van
de VVD. Dat verklaarde onder andere
een betrokken directeur van Ballast
Nedam. Op de rekening die de makelaar namens Hooijmaijers verstuurde
Althans, dat verklaarde Willem Giltjes,
stond echter dat het ging over advies
de eigenaar van 't Ganzenveld Vastgoed, later aan de politie. Die betaal- over marktontwikkelingen in Noordde 60.000 euro aan Arnold van der Holland.
Kamp Makelaardij voor het zoeken en Het OM eist 240 uur werkstraf tegen
vinden van een investeerder voor het Van der Kamp. Lees hier meer over
idee. Deze makelaar staat op het mo- de eerste zittingsdag in de zaak tement voor het hekje in Haarlem voor gen Ton Hooijmaijers via de live Twithet doorsluizen van vermeend om- terfeed.
koopgeld voor Hooijmaijers.

Copyright 2013 Hearst Magazines Netherlands B.V. All Rights Reserved

6

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Berkhout is Boos! <nieuws@berkhoutisboos.nl>
vrijdag 16 januari 2015 22:01
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
Inspraak? - Lessen uit Distriport - 11 januari 2015 -
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Inspraak?
- Lessen uit Distriport - 11 januari 2015

Koggenland heeft een gat in de meerjarenbegroting van 2 miljoen euro op jaarbasis: in totaal komt zij 3,8 miljoen tekor
in de periode 2016-2018. De gemeenteraad nodigt alle burgers uit om mee te denken. Dat klinkt verstandig en
betrokken. Maar is dat ook zo?

Distriport
Laten we een parallel trekken met Distriport. Ook toen nodigde de gemeenteraad alle inwoners van harte uit om
zienswijzen in te dienen. Vele honderden reacties kwamen er. Op inspraakavonden en tijdens commissievergaderingen

lieten veel burgers hun mening horen. Maar had het zin? Nee. De contracten bleken in juni 2007 al getekend te zijn; het
college had zich allang vastgelegd. De raad was doof voor alle argumenten. College en raad schoven de
verantwoordelijkheid voor de keuzes rond het bedrijventerrein op â€˜anderenâ€™. Distriport â€˜moestâ€™ van de
regio, de provincie, de minister, meenden zij. Uiteindelijk is Distriport een fiasco en een bron van corruptie gebleken,
maar de gemeentelijke bestuurders legden op geen enkele manier verantwoording af.

Achteraf bleken vele feiten door het gemeentebestuur te zijn achtergehouden. Het STEC-rapport met cruciale informatie

over nut en noodzaak, de verklaring die het college tekende en waarin zij de gemeente (en al haar organen, dus ook de

raad) verplichtte tot medewerking aan het bedrijventerrein en vele andere documenten kwamen niet of pas na jaren via
tussenkomst van de rechtbank boven tafel. Tot zover Distriport.

Begrotingstekort
Nu het begrotingstekort. Wat is er aan de hand? Er schijnt een tekort te zijn van vele miljoenen. Er moet bezuinigd
worden. De gemeente is net ontsnapt aan financieel toezicht door de provincie. Maar verder weten we niets. Hoe is dit

tekort ontstaan? Wat waren de uitgaven in de afgelopen jaren? Hoe kan het dat Koggenland jarenlang te boek stond als
een rijke gemeente en nu zo in de problemen is? Waarom zijn niet alle andere Noord-Hollandse gemeenten ook in
financiÃ«le problemen? Wat doen zij anders of beter?

Ook nu worden de inwoners gevraagd om hun mening. Inspraak. Maar welke afspraken zijn er al gemaakt? De

raadsleden hebben voor de kerntakendiscussie hun stickers geplakt en hun keuzes laten weten. Maar die keuzes zijn no
niet bij de inwoners bekend.

Lessen uit Distriport
Als we willen leren van de zaak-Distriport moeten er een paar dingen gebeuren voordat inwoners hun mening kunnen
geven:

1

• Alle informatie over de financiÃ«le situatie van Koggenland moet openbaar zijn en actief verstrekt worden.
• Er moet een openbare, goed leesbare analyse zijn van de situatie, de oorzaken en de mogelijke
oplossingsrichtingen.
Alleen als deze informatie bekend is ruim voordat de informatieavonden van start gaan, kun je als inwoner een zinvolle
bijdrage leveren aan de discussie. Een mondeling niet-controleerbaar verhaal bij de aftrap van de avond voldoet
natuurlijk niet.

Wat zijn de parallellen met Distriport? Ook nu zijn niet alle feiten bekend. Ook nu suggereren de inspraakavonden dat e
naar inwoners geluisterd gaat worden. Maar is dat zo? Het risico is groot dat het gemeentebestuur ook nu
â€˜anderenâ€™ (bijvoorbeeld de rijksoverheid?) verantwoordelijk stelt voor de financiÃ«le tekorten. En dat de burgers
verantwoordelijk gemaakt worden voor de oplossingen (â€˜u koos zelf voor bezuinigen op x en yâ€™ of: â€˜u wilde zel
meer belasting betalenâ€™). Maar waar zijn het college en de raadsleden? ZIJ moeten besturen en verantwoording
afleggen over hun daden in de afgelopen jaren die leidden tot deze financiÃ«le problemen.

Verantwoordelijkheid afschuiven en naar anderen wijzen zoals bij Distriport, mag niet opnieuw gebeuren.

Namens Berkhout is Boos!

PS: In onze vorige Nieuwsbrief gingen wij in op het voornemen van de provincie om de gemeente onder preventief
financieel toezicht te stellen. Daarbij maakten wij een opmerking over de verdeling van lasten en baten in Koggenland,

waarin we per abuis de getallen omdraaiden. Uit het meegestuurde overzicht van de provincie blijkt dat Koggenland 22,

miljoen uitgeeft aan Dienstverlening en Bestuur en 40,8 miljoen ontvangt. Zij geeft 18,5 miljoen uit aan Welzijn en Zorg
maar ontvangt daarvoor volgens de begroting 3,5 miljoen. Het tekort blijft echter hetzelfde: 3,8 miljoen op de
meerjarenbegroting. Koggenland is uiteindelijk niet onder toezicht gesteld omdat de raad toezegde het tekort in de
komende jaren te zullen dichten.

Bijlage: Plan provincie GTK (gemeenschappelijk toezichtkader van de provincie)

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'

De gek oppelde afbeeld ng k an n et wo den wee gegev en Het bestand s mogel jk v e plaatst heeft een ande e naam gek egen of is v e wi de d Cont olee of de k oppel ng v e w jst naa het juis e bestand en de juiste locat e

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport
(voorheen Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

2

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
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Onderwerp

Re: Vragen van NHD over Distriport

Van

Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)

Aan
Cc
Verzonden

dinsdag 24 februari 2015 10:57

Bijlagen

<<image001.jpg>>

Het CDA is het eens met het huidige beleid van de provincie om schaarste op de bedrijventerreinen
markt te creëren. Samen met gemeenten wordt periodiek gekeken naar vraag en aanbod. De
afgelopen jaren zijn tientallen hectares bedrijventerrein geschrapt uit de structuurvisie van de
provincie. Vooralsnog staat het bedrijventerrein Distriport nog in de planning van gemeente en
provincie
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 24 feb. 2015 om 10:26 heeft
geschreven:




> het volgende

Hoi Jaap,
en
Door het NHD was naar
een mail gestuurd met betrekking tot Distriport in
Koggenland. De vraag was of zij als fractie een aantal vragen konden beantwoorden met
betrekking tot dit onderwerp.
gaf aan dat het beste was om dit door Jaap en het
campagneteam te laten beantwoorden in verband met de campagne. De vragen zijn als volgt:
Wat is de beste optie?
Hoe verder met dit bedrijventerrein?
Als deze vragen zijn beantwoord willen zij deze plaatsen op zaterdag in het NHD. De
antwoorden moeten worden gestuurd naar: m.menger@hollandmediacombinatie.nl.
Met vriendelijke groeten,

T (023) 514 4773
M
Paviljoenslaan 7 2012 JE Haarlem
www.cdanh.nl
www.noord-holland.nl

Onderwerp

Persoverzicht provincie Noord-Holland 2015-02-24 10:38:11

Van

business@anp.nl

Aan

Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)

Verzonden

dinsdag 24 februari 2015 10:38

Dinsdag 24 februari 2015

Inhoud
Den Haag Vandaag
De Boer ziet niets in belastingplan - Algemeen Dagblad - 24-02-2015
Ministerie zwijgt over megabeloning ict’er - De Telegraaf - 24-02-2015
Kabinet reageert eind maart op gasrapport - Trouw - 24-02-2015
Miljardendans om Nuon-kapitaal - Trouw - 24-02-2015
Eerste krachtmeting bij Nieuwsuur - De Volkskrant - 24-02-2015
Kiezer heeft ‘t gehad met kabinet - Algemeen Dagblad - 24-02-2015

Gemeentezaken
Raad Edam-Volendam hekelt Bandell-rapport - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015

Provinciaal bestuur
Debat van lijsttrekkers waterschapsverkiezingen - Wieringercourant meerbode - 24-02-2015
Getijdenstroom biedt regio grote mogelijkheden - Wieringercourant meerbode - 24-02-2015
Kwetsbaarheid VVD begint bij de etentjes - De Telegraaf - 24-02-2015
Timmermans houdt Arondéuslezing - IJmuider Courant - 24-02-2015

Veiligheid
’Behoud brandweerpost Ilpendam’ - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015

Cultuur
Een bijzondere ontmoeting met een jongen uit de late ijzertijd - Haarlems Dagblad - 24-022015
Timmermans houdt Arondéuslezing - IJmuider Courant - 24-02-2015

Duurzame energie
Getijdenstroom biedt regio grote mogelijkheden - Wieringercourant meerbode - 24-02-2015
Miljardendans om Nuon-kapitaal - Trouw - 24-02-2015

Economie

Miljoenen voor strijd tegen werkloosheid - De Telegraaf - 24-02-2015
Miljardendans om Nuon-kapitaal - Trouw - 24-02-2015
’Kans om trekkers uit Heiloo te houden’ - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
Angst voor risico’s Distriport - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
Weg uit moeras Distriport - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015

Landbouw veeteelt en visserij
Wie snapt de taal van de grutto? - Gooi- en Eemlander - 24-02-2015
’Kans om trekkers uit Heiloo te houden’ - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015

Flora en fauna
Ganzen zijn straks 2 weken lang vogelvrij - Algemeen Dagblad - 24-02-2015

Natuur en landschap
Mogen rietstroken wijken voor water? - De Volkskrant - 24-02-2015
Strand tussen Camperduin en Petten voor zomer klaar - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
Wie snapt de taal van de grutto? - Gooi- en Eemlander - 24-02-2015

Milieu
Aandacht voor
onderwaterschatten - Texelse Courant - 23-02-2015
Gemeenteraad buigt zich over verhuizing zweefvliegers naar Hippolytushoeverweg Wieringercourant meerbode - 24-02-2015
Dioxine in melk onderzocht - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
Pas op voor de Jongens van Jan Schalie - De Volkskrant - 24-02-2015
Beladen met wensen terug - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015

Ruimtelijke inrichting
Gemeenteraad buigt zich over verhuizing zweefvliegers naar Hippolytushoeverweg Wieringercourant meerbode - 24-02-2015
Weg uit moeras Distriport - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
‘Regels staan ontwikkeling van winkelcentra in de weg’ - Cobouw - 24-02-2015
Where met besluit ’beveiligd’ - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
Scouting kan gaan bouwen - Gooi- en Eemlander - 24-02-2015
Angst voor risico’s Distriport - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
21 Soesters bij Raad van State - Gooi- en Eemlander - 24-02-2015
Beladen met wensen terug - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015

Schiphol
In verweer tegen afwijzen bouwplan - Haarlems Dagblad - 24-02-2015

Openbaar vervoer
UWV blij met platform buurtbus - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
SP test met vijftig mensen Texelhopper - Texelse Courant - 23-02-2015
SP test Texelhopper met vijftig mensen Wisselende reacties op onverwachte test - Texelse
Courant - 23-02-2015

Verkeer en vervoer
Geen controle tunnelonderhoud - Gooi- en Eemlander - 24-02-2015
Tunnels vol mankementen - Metro NL - 24-02-2015
N241 Wie mooier moet worden, moet eerst bloeden - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
Omrijden bij Markerwaardweg - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015
’Kans om trekkers uit Heiloo te houden’ - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015

Waterhuishouding
Nog veel vragen over Noordervaart - Noordhollands Dagblad - 24-02-2015

Den Haag Vandaag
De Boer ziet niets in belastingplan - Algemeen Dagblad
24-02-2015 /pagina 18 /sectie Algemeen - Economie /auteur LEO ROGGEVEEN
AMSTERDAM | De hervorming van het belastingstelsel is gedoemd te mislukken. Dat zegt
voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Het kabinet wil schuiven met
lasten, terwijl een netto lastenverlichting nodig is,’’ aldus De Boer in het Financieele Dagblad. VVD
en PvdA willen via een belastinghervorming zo’n 100.000 nieuwe banen creëren door een verlaging
van de belasting op arbeid met 15 miljard. Daarvan moet 10 miljard komen uit een hogere btw en
zo’n 5 miljard uit meevallers.
De Boer noemt het ‘een hoop gedoe dat niks zal opleveren’. Hij pleit voor de invoering van een
vlaktaks met twee schijven. Inkomens tot 100.000 euro betalen 35 procent, daarboven 45 procent.
(c) Algemeen Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ministerie zwijgt over megabeloning ict’er - De Telegraaf
24-02-2015 /pagina 004 /editie NL /sectie Nieuws
Van onze parlementaire redactie Den Haag Het is muisstil op het ministerie van Binnenlandse
Zaken, nu de overheid een ict-expert heeft ingehuurd die in twee jaar 1,3 miljoen euro mocht
verdienen. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), die doorgaans vooroploopt bij het aanpakken
van te hoge salarissen bij de overheid, verklaart ’geen commentaar’ te hebben op de aanstelling die
door zijn collega Opstelten (Veiligheid en Justitie) is geregeld.

Verontwaardigd De PvdA’er heeft meermaals benadrukt dat mensen in dienst van de overheid niet
meer hoeven te verdienen dan een minister. De inhuur van de royaal betaalde ict-expert leidde tot
verontwaardigde reacties binnen en buiten de Tweede Kamer.
Rond Opstelten wordt de riante beloning verdedigd door te zeggen dat de ingehuurde consultant,
Jo van den Hanenberg, geen topfunctionaris was. En de wet die topinkomens beperkt tot die van
een ministersalaris, en eerder tot 130 procent van een ministersalaris, zou daarom niet van
toepassing zijn. Opmerkelijk is dat Pieter Cloo, die nu de hoogste ambtenaar is op het ministerie
van Veiligheid, tegelijkertijd met Van den Hanenberg werd ingehuurd om de ict-problemen bij de
politie op te lossen. Cloo toucheerde 400.000 euro voor iets meer dan een half jaar werk. Ook hij
was destijds geen topfunctionaris, oordeelt het ministerie.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kabinet reageert eind maart op gasrapport - Trouw
24-02-2015 /pagina 03 /sectie Vandaag /auteur (ANP)
Het kabinet komt eind volgende maand met een uitgebreide reactie op het bijzonder kritische
rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorige week presenteerde over de gaswinning in
Groningen. Een woordvoerster van minister Kamp (economische zaken) heeft dat gisteren gezegd.
Kamp gaf vorige week een korte reactie, maar studeert nu op een uitgebreider antwoord. Hij
verwacht dat 'reeds eind maart' namens het kabinet naar de Kamer te kunnen sturen. Het kabinet
heeft normaal gesproken zes maanden de tijd. Het wil dat nu veel sneller doen: zo spoedig én zo
zorgvuldig mogelijk.
De OVV concludeerde dat alle bij de gaswinning betrokken instellingen en het rijk vooral oog
hadden voor de financiële opbrengsten van de gaswinning en nauwelijks voor de risico's voor de
Groningers.
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Miljardendans om Nuon-kapitaal - Trouw
24-02-2015 /pagina 08 /sectie Nederland /auteur QUIRIJN VISSCHER
Gelderse verkiezingen draaien om opbrengst verkoop energiebedrijf. Wat moet de provincie
ermee?
Waarom geeft de provincie Gelderland de Nuon-miljarden niet direct terug aan de burgers?
Maarten Allers zou ervoor kiezen. Maar die boodschap van de Groningse hoogleraar economie van
decentrale overheden komt in Arnhem amper over. 'Ik krijg hoogstens boze reacties; geen
weerwoord', zegt hij. Veel Gelderse partijen doen liever iets anders. Ze beloven deze
provincieverkiezingen het Nuon-geld lekker te laten rollen. Maar alles zomaar weggeven? Dat gaat
te ver.
De Gelderse Statenverkiezingen beloven een kraker te worden. De inwoners beseffen goed dat
hun provincie als grootaandeelhouder van Nuon 4,4 miljard euro ontving bij de verkoop in 2009. Het
stamkapitaal, zoals het Nuon-vermogen wordt genoemd, overleefde grotendeels de crisis.
Gelderland renteniert met ruim 3,5 miljard euro. Maar strengere rijksregels voor bankieren door
lagere overheden en ook de lage rentes dwingen tot scherpe keuzes.
De kiezer mag aangeven welke strategie het beste is. VVD en SGP blijven het liefste rentenieren
en beleggen in solide staatsleningen. Alleen de opbrengst wordt geïnvesteerd. Het kapitaal blijft
intact voor nieuwe generaties. CDA, D66 en GroenLinks willen fondsvorming. Gelden uit een fonds
worden gestoken in milieu, energie, innovatie of duurzaamheid. Ze vloeien terug naar de provincie
via rente of aflossing. PvdA en SP steken graag geld in werkgelegenheid.

Allers, ook lid van landelijke adviesorganen, ziet dit met lede ogen aan. Hij noemt de Gelderse
weelde een historische toevalligheid; een onwenselijke situatie. 'Verdienen op dit vermogen is een
verkapte belasting', stelt hij. Gelderland moet geen gratis geld uit vermogensbeheer willen uitgeven.
Nuon-gelden horen niet thuis op het provinciehuis, maar bij de burger die ooit het geld voor een
provinciaal energiebedrijf opbracht.
Met dit standpunt is Allers een roepende in de woestijn. Dat beseft hij: 'Ik denk dat Gelderland het
geld gewoon uitgeeft. Over tien jaar denken we: waaraan ook alweer?' Zo ver komt het niet als het
aan VVD-lijsttrekker Jan Markink ligt. Al jaren is deze Achterhoekse veehouder tevens de zuinige
gedeputeerde voor financiën. Het Gelderse stamkapitaal moet blijven bestaan om daarmee geld te
blijven verdienen voor de samenleving, legt hij uit.
Markink leest in de verkiezingsprogramma's van de concurrentie dat het geld moet rollen. 'Het geld
brandt hen in de zak', zegt hij. 'Er moeten blijkbaar forse bedragen uitgegeven worden. De VVD wil
slechts een enkele uitzondering maken: voor infrastructuur.' Over fondsen, 'revolving funds', deelt
hij Allers' visie. Hij vindt: 'Provincies moeten geen bank spelen en grootschalig leningen
verstrekken. De Autoriteit Financiële Markten benoemt hier dan straks zeker de gedeputeerden.'
Anderen partijen investeren wel graag, al dan niet via fondsen. D66 bijvoorbeeld 1,2 miljard euro,
de SP 1 miljard en het CDA 0,5 miljard. Een fonds zet rustend kapitaal om in maatschappelijke
winst, legt Jan-Jacob van Dijk uit, CDA-lijsttrekker, VU-hoogleraar en Gelders gedeputeerde. Een
winst zoals snel breedbandinternet op het platteland. Het CDA steekt er graag 100 miljoen extra in.
'Geld waarvan je zeker weet dat het over tien jaar terug is.'
Allers denkt dat het vermogen de politieke investeringsbrillen te roze kleurt. 'Een investering is goed
of niet goed, los van de vraag of je er geld voor hebt', meent de hoogleraar. Neem de zelfsturende
auto's die het Gelderse provinciebestuur laat testen. 'Wie zegt dat dit belangrijk is? De burger? Die
ziet niet wat er met al het 'gratis geld' gebeurt. Dat is slecht voor de democratie.'
Op het provinciehuis is de perceptie anders. Het Rijk wil grip op het Nuon-geld en op Gelderland.
'Het Rijk heeft geen vertrouwen in decentrale overheden', vermoedt Van Dijk. 'Dat zit erachter.' Er
dreigt een onmogelijke situatie te ontstaan. Straks mag Gelderland het Nuon-kapitaal niet eens
meer aanspreken. Dat komt door strikte rijksregels voor overheidsfinanciën. Spendeert Gelderland
Nuon-geld zonder gelijke inkomsten te genereren, dan telt dit op bij het nationale begrotingstekort.
Dat wil het kabinet-Rutte II niet: de staatskas moet op orde.
Gelderland wil de regie houden over de energiemiljarden, al rentenierend of via rondpompfondsen.
Eén partij deelt Allers' visie tot zijn verrassing. De PVV oppert het stamkapitaal aan de
Gelderlanders te geven. Er is nog circa 1.750 euro per persoon over.
4.425.000.000 euro
In 1915 stichtte Gelderland het provinciale energiebedrijf PGEM. Dat fuseerde in 1994 met het
Friese energiebedrijf tot Nuon. Daar sloten zich in 1999 meer maatschappijen bij aan. Met 44,7
procent van de aandelen was Gelderland veruit de grootste aandeelhouder. Aan de
aandelenverkoop in 2009 aan Vattenfall verdiende de provincie 4.425.000.000 euro.
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Eerste krachtmeting bij Nieuwsuur - De Volkskrant
24-02-2015 /pagina 04 /sectie Ten Eerste /auteur RAOUL DU PRÉ
Lijsttrekkersdebat
Marjolein Faber was voor veel kijkers ongetwijfeld de grootste verrassing. De PVV-lijsttrekker voor
de Eerste Kamer was nog niet vaak op televisie, maar bleek maandagavond in het tv-debat van

Nieuwsuur, opgenomen in de Eerste Kamer, een getraind uitdrager van het PVV-gedachtegoed,
inclusief jargon. 'Ik vind het allemaal slappe hap', zei zij tegen de andere lijsttrekkers over de
jihadbestrijding. 'Pappen en nathouden. De jihad is onderdeel van de islam. Vrouwenhaat en
antisemitisme ook. Ik zeg niet dat alle moslims terroristen zijn. Maar alle terroristen zijn wel moslim.'
Bij de aftrap op tv van de campagne voor de verkiezingen voor provinciale staten en de Eerste
Kamer stond Faber maandag tegenover zeven andere senatoren: Elco Brinkman (CDA), Loek
Hermans (VVD), Marleen Barth (PvdA), Roel Kuiper (ChristenUnie), Thom de Graaf (D66), Tineke
Strik (GroenLinks) en Tiny Kox (SP). Ze gingen in debat over de gezondheidszorg, veiligheid,
economie, werk en energiemaatregelen. Tot inhoudelijke verrassingen leidde het debat niet. De
senatoren zitten geheel op één lijn met hun partijleiders in kabinet en Tweede Kamer, die zelf later
in de campagne ook nog drie keer in actie mogen komen. Het was vooral de door Nieuwsuur
gepresenteerde opiniepeiling van De Peilingwijzer die duidelijk maakt hoezeer het kabinet de
komende weken vecht voor zijn politieke draagvlak. VVD en PvdA lijken samen in de senaat nog
maar 19 van hun 30 zetels over te houden. Zelfs met de 'loyale oppositiepartijen' D66, CU en SGP
erbij is een meerderheid nog zeer onzeker. De PvdA dreigt gehalveerd te worden: van 14 naar 7
zetels. Grote uitdager D66 (plus 5) maakt kans de grootste partij te worden, evenals de PVV (plus
2) en de VVD (min 4). De Peilingwijzer hanteert een foutmarge van 1 2 zetels.
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kiezer heeft ‘t gehad met kabinet - Algemeen Dagblad
24-02-2015 /pagina 7 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur LAURA SCHALKWIJK
DEN HAAG | De kiezer is zijn vertrouwen in de regering volledig kwijt. In de Eerste Kamer houdt de
coalitie van VVD en PvdA nog maar 19 van de 75 zetels over blijkt uit een peiling van Nieuwsuur.
Maar de lijsttrekkers houden vol: ‘de kiezer heeft helemaal geen behoefte aan een kabinetscrisis’.
MARCEL WIEGMAN
Eerste tv-debat voor de Statenverkiezingen is vooral vreemd
Het actualiteitenprogramma organiseerde gisteravond het eerste televisiedebat voor de Provinciale
Verkiezingen in maart: een vreemd debat eigenlijk, tussen acht lijsttrekkers voor de Eerste Kamer,
waarop de kiezer helemaal geen stem uit kan brengen. Een debat ook dat helemaal niet ging over
de provincie, maar over de staat van het land en vooral: de deplorabele staat van het kabinet.
,,De kiezer is het vertrouwen in ons helemaal niet volledig kwijt,’’ verzuchtte PvdA-voorvrouw
Marleen Barth, die haar partij in de peilingen ziet zakken van veertien naar zeven zetels. ,,Dan
zouden we namelijk nul zetels overhouden.’’
Het was de vertwijfeling van de machthebber, die nog met zijn laatste restje nagels tracht vast te
houden wat hij eens bezat. ,,We ruimen de rotzooi op die anderen voor ons hebben achtergelaten,’’
zei Barth. En: ,,Er is rust nodig.’’
Dat nu was haar collega Loek Hermans van de VVD helemaal met haar eens: ,,We zien broos
herstel, voorkom experimenten.’’
Bijwagen
De kiezer denkt er zo het zijne van: ook de meerderheid die het kabinet nu in de Eerste Kamer
heeft met de gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP verdwijnt. En buiten dat: D66, de partij
groeit van vijf naar twaalf zetels, lijkt geen genoegen meer te nemen met een rolletje in de
bijwagen.
Lijsttrekker Thom de Graaf: ,,De VVD en PvdA zijn net twee sumoworstelaars die tegen elkaar aan
staan: ze genereren veel kracht, maar bewegen doet het niet.’’ Om tussen de regels door te
waarschuwen dat het kabinet nu echt eens haast moet maken met de door zijn partij zo gewenste
verlaging van de belastingen op arbeid.
Anders kan het zelfs de steun van zijn belangrijkste partner op de buik schrijven.

Het was na afloop van het debat de vraag wat de kiezer ermee moet. Zou hij van het debat wijzer
zijn geworden? Er iets van hebben geleerd?
Dat D66 ‘betaalbare zorg van hoge kwaliteit’ wil en de PvdA ‘solidaire zorg die betaalbaar is’? Dat
we ‘echte keuzes moeten maken’?
Dat ‘antisemitisme een onderdeel is van de islam’ en ‘niet alle moslims terrorist zijn, maar alle
terroristen wel moslim’? Aldus althans lijsttrekker Marjolein Faber van de PVV. Faber: ,,Ik heb het
niet over moslims, maar we moeten gewoon van de islam af.’’ Tiny Kox (SP): ,,Ah, u sluit geen
moslims uit, behalve als ze van de islam zijn?’’
Loek Hermans dan nog maar eens, tegen zijn collega Elco Brinkman van het CDA: ,,Het
speelkwartier is voorbij.’’
De VVD en de PvdA zijn net twee sumo-worstelaars, die tegen elkaar staan
-Thom de Graaf
¶ Thom de Graaf (D66), Loek Hermans (VVD,m) en Elco Brinkman (CDA, r) na het debat. Foto anp
(c) Algemeen Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Gemeentezaken
Raad Edam-Volendam hekelt Bandell-rapport - Noordhollands Dagblad
24-02-2015 /pagina WAT_Regio_03 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
door Jacco van Oostveen
Edam De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft zich in niet mis te verstane woorden
uitgesproken tegen het Bandell-rapport, een pleidooi voor een ingrijpende gemeentelijke
herindeling in deze regio. Ook Purmerend en Zaanstad, die het rapport hebben laten maken en er
ook conclusies uit trekken, kregen ervan langs.
,,Ik bespeur een vorm van jaloezie, omdat wij onze gemeentelijke organisatie goed voor elkaar
hebben’’, zegt Nico Karhoff (Volendam 80), ,,terwijl Purmerend en Zaanstad in het verleden de
artikel 12-status hebben gekregen. En dat is geen teken van sterkte.’’ Een gemeente met artikel-12
status wordt onder financiële curatele gesteld. Zaanstad overkwam dat in de jaren zeventig,
Purmerend in de jaren tachtig.
Direct na het verschijnen van het rapport stuurden de colleges van de zeven kleinere gemeenten in
Zaanstreek-Waterland een gezamenlijke reactie, waarin zij aangeven ’dat samenvoegen van
gemeenten niet de enige manier is om binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een
belangrijke rol te kunnen spelen’. Bob van der Meulen (PvdA) vindt dat die reactie wel wat scherper
had gemogen, omdat er volgens hem in het rapport geen enkele reden te vinden is waarom er een
grote regiogemeente zou moeten komen.
Wat GroenLinks en CDA betreft, hadden de zeven colleges helemaal niet gereageerd en het
rapport ’rechtstreeks de bureaula in gestopt’. CDA en Lijst Kras verwezen verder naar een
opmerking van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), die onlangs aangaf dat de nieuwe
fusiegemeente Edam-Volendam ’prima in staat is haar gemeentelijke taken uit te voeren’.
De VVD is bang dat een felle toon richting Zaanstad en Purmerend ’niet zal leiden tot een
constructieve samenwerking in de regio, terwijl die er de komende jaren juist wel moet komen’.
Fractievoorzitter Wim Runderkamp vroeg zich verder af waarom de raad twee weken ná het
versturen van de brief nog eens over het rapport moet vergaderen.

(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Debat van lijsttrekkers waterschapsverkiezingen - Wieringercourant meerbode
24-02-2015 /pagina 8 /editie WMB
HEERHUGOWAARD - In het kantoor van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan
morgenavond (woensdag) de twaalf lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen in deze regio
met elkaar in debat.
Het openbare debat wordt geleid door presentator Maarten Bouwhuis. Aan de hand van zes
thema's komen de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemende partijen naar voren. Die
thema's zijn de waterschapsbelasting, schoon water, verzilting, de verdeling van de kosten en de
versterking van de Markermeerdijken. Iedere partij neemt aan twee debatten deel en krijgt de
mogelijkheid om met een 'pitch' de kiezer te overtuigen van haar standpunt.
De lijsttrekkers van alle partijen die met de verkiezingen meedoen, nemen deel aan het debat. Het
gaat om Water Natuurlijk, CDA, PvdA, VVD, Boeren Burgers Waterbelang, Algemene
Waterschapspartij, het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB, de Partij voor Mens en Spirit,
50-Plus, ChristenUnie-SGP, Koninklijke Schuttevaer en de partij Groen, Water & Land. Een filmpje
met hoogtepunten van het debat is vanaf begin maart te zien op hhnk.nl/waterschapsverkiezingen.
Het debat vindt plaats in het waterschapskantoor, Bevelandseweg 1 te Heerhugowaard. Het debat
is openbaar, er is voor maximaal 120 gasten plaats. Belangstellenden moeten zich daarom
opgeven via de website van het hoogheemraadschap: www.hhnk.nl.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Getijdenstroom biedt regio grote mogelijkheden - Wieringercourant meerbode
24-02-2015 /pagina 1 /editie WMB
DEN OEVER - Tocardo Tidal Turbines, producent van vrijstaande waterkrachtturbines, heeft drie
extra T1-getijdenturbines in de Stevin Sluizen geplaatst voor het opwekken van energie uit
snelstromend water. Het is voor het eerst dat Tocardo meerdere turbines aan elkaar heeft
gekoppeld.
Tidal Testing Centre (TTC), een partner van Tocardo, voert het beheer over de installatie. Alle
opgewekte elektriciteit wordt via de Noord-Hollandse Energiecoöperatie (NHEC) aan het net
geleverd.
Kans pakken
De energiewinning uit getijdenstroom kan voor de regio van grote economische betekenis worden.
“Deze kans mogen we niet laten lopen, • zei gedeputeerde Jaap Bond vrijdag tijdens de
conferentie ‘Van dijk naar energiedijk’, gehouden in het Van der Valk-restaurant Wieringermeer. Er
werd gesproken van een mogelijk omzet van twee miljard euro voor de komende twintig jaar.
De conferentie, die de hele dag in beslag nam, werd gehouden om de ingebruikname van de
nieuwe proefopstelling voor getijdenenergie bij Den Oever te markeren. In één spuikoker van de
Stevin Sluizen staat al zes jaar een getijdenturbine te draaien, in een andere zijn vorige week drie
modellen geplaatst, twee van honderd kilowatt en één met het dubbele vermogen. Driehonderd
kilowatt komt overeen met de energiebehoefte van honderd huishoudens.
Als blijkt dat deze opstelling voldoet, wordt, waarschijnlijk al over een jaar, een volgende stap gezet.
“Dan gaan we alle spuikokers bij Kornwerderzand vol zetten, • aldus Hans van Breugel, de
energieke directeur van Tocardo. Dat wordt eveneens een proefopstelling, van twee megawatt. Er

zullen niet alleen technische gegevens worden genoteerd, over de invloed die de in serie
geplaatste turbines op elkaar hebben, ook wordt bekeken wat de uitwerking van de turbines op de
bodemstructuur en de visstand is. “Ze hebben er nauwelijks, misschien wel helemaal geen invloed
op. Dat weten we allang. Maar dat moet je ook kunnen aantonen met onderzoeksgegevens, • zegt
Van Breugel. “Wij zijn de enigen ter wereld dat zo’n installatie in werking heeft. •
De energieopwekking uit stromend water is volop in ontwikkeling en kan in het buitenland
grootschalig worden toegepast, bijvoorbeeld rond eilanden of in rivieren. Op veel van zulke
plaatsen is het opzetten van een modern elektriciteitsnetwerk erg duur. Binnenkort hoopt Van
Breugel de eerste turbines voor Nepal op transport te zetten. In Engeland, Zuid-Afrika en Canada
heeft hij veelbelovende contacten met energieleveranciers.
Jaren geleden was Nederland toonaangevend in de ontwikkeling van windenergie, maar de
industrie ging naar het buitenland. “Windenergie ligt hier moeilijk, • weet wethouder Theo Meskers
van Hollands Kroon. “Mensen vinden ze hinderlijk en de subsidie, waarop ze draaien, wekt
weerstand op. Intussen is windenergie in Duitsland en Denemarken de belangrijkste industrie
geworden. •
Met betrekking tot getijdenenergie liggen de zaken echter anders, denkt hij. “Onderwaterturbines
zie je niet en hoor je niet en wij hebben in de regio koplopers op het gebied van getijdenenergie.
Die kans moeten we oppakken, opdat de maakindustrie niet opnieuw naar het buitenland verdwijnt.
Tocardo is bezig met de transitie van ontwikkeling naar industriële productie en timmert wereldwijd
met succes aan de weg. TTC wordt tegelijkertijd een kennisinstituut van betekenis, waardoor hier
een mooie cluster ontstaat. Buitengewoon gunstig voor de werkgelegenheid in de regio, • zegt de
wethouder enthousiast.
Tocardo en Tidal Testing Centre plaatsten de nieuwe turbines als onderdeel van een eerder
gesloten overeenkomst, op basis waarvan gedurende drie tot vijf jaar de mogelijkheden tot
opwekking van schone energie uit water op en rond de Afsluitdijk worden benut. Tocardo loopt
internationaal voorop met de ontwikkeling en bouw van getijdenturbines. Het verkocht zijn
technologie tot dusver onder meer in Azië en is betrokken bij de ontwikkeling van
getijdenenergieprojecten in Noord-Amerika en Europa, waaronder bij het Isle of Man in GrootBrittannië. Tocardo werkt aan verschillende nieuwe getijdenenergieprojecten in Nederland,
waaronder met drijvende turbines in het Marsdiep.
Getijdenenergie kan volgens deskundigen voorzien in tien tot twintig procent van de wereldbehoefte
aan energie en heeft als voordeel ten opzichte van andere hernieuwbare energie, zoals zonne- en
windenergie, dat de opwekking zeer betrouwbaar en voorspelbaar is. Dat komt omdat
getijdenbewegingen tot in lengte van jaren vooraf heel precies te berekenen zijn.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kwetsbaarheid VVD begint bij de etentjes - De Telegraaf
24-02-2015 /pagina 011 /editie NL /sectie Nieuws-Opinie /auteur Jansen, Paul
Het is 2009. Niets lijkt te lukken bij de VVD. De liberalen liggen al drie jaar als een dood vogeltje in
de peilingen en in de partij groeit de onvrede over Mark Rutte. Wanhopig gebruikt de VVD-leider
een laatste troef. Bij de algemene beschouwingen van dat jaar dient hij een motie van wantrouwen
in tegen het kabinet, dat zou treuzelen bij de crisisaanpak. Premier Jan Peter Balkenende is
woedend over de roekeloze actie van de oppositiepartij. In de coalitie wordt Rutte weggehoond.
Maar betaalt de gok uit?
Opmars Dat moet twee maanden later blijken als er in een zestal gemeenten
herindelingsverkiezingen zijn. De belangrijkste daarvan is Venlo. Ruttes aartsrivaal Rita Verdonk
doet met Trots op Nederland voor het eerst mee in een andere fusiegemeente, Zuidplas. Toch krijgt
de VVD in de media de meeste aandacht. De partij scoort in Venlo boven verwachting. Het
markeert het begin van een wonderbaarlijke opmars. Elf maanden later zit Rutte in het Torentje.

De grote man in Venlo, die destijds verantwoordelijk was voor de winst, is Mark Verheijen. Het
verklaart een hoop van de felheid waarmee de VVD-top, Rutte incluis, hem dezer dagen verdedigt.
Het Kamerlid wordt hard aangevallen omdat hij in een vorige functie een handvol autoritten
onterecht zou hebben gedeclareerd. Ook is er ophef over een dinerrekening van een paar honderd
euro, waar NRC Handelsblad in geuren en kleuren maar liefst twee volle pagina’s aan wijdde.
Gisteren volgde een opgeklopt verhaal over dubbel salaris. Een ander dagblad was vast en zeker
actiejournalistiek verweten.
In geld uitgedrukt gaat de zaak, voor zover nu bekend, nergens over. Wie zijn reputatie als politicus
op het spel zet voor een paar duizend euro, is een sukkel. Bij de VVD zijn ze er bovendien van
overtuigd dat sprake is van een beschadigingsoffensief, ingestoken door rancuneuze Limburgse
krachten. Datzelfde zou gelden voor een verhaal dat eerder in Elsevier over Verheijen verscheen.
Dat ging over donaties aan diens VVD-campagnekas.
De inschatting van een beschadigingsoffensief is cruciaal, want het bepaalde de reactie van de
VVD-top. Bij een evidente fout toon je als politicus nederigheid, maar een poging tot karaktermoord
maak je klein. Dus vond Halbe Zijlstra de declaratierel ’een akkefietje’ en noemde Rutte de zaak
’erg opgeblazen’. Het waren opmerkingen die het vuurtje niet doofden, maar juist aanwakkerden. In
de ogen van de buitenwacht leek de law & order-partij namelijk met twee maten te meten en een
oogje dicht te knijpen voor eigen lievelingetjes.
VVD-afdelingen bokten, de mailboxen liepen vol, en ook in de Tweede Kamerfractie borrelde het
verzet op. In een schorsing rond het debat over het Groningse gas kwam de fractie bijeen om zich
te buigen over de affaire. Alle VVD-Kamerleden kregen een voor een het woord. Een aantal
opperde dat Verheijen de eer aan zichzelf moest houden. Besloten werd tot een compromis: de
integriteitscommissie van de VVD moest de zaak onder de loep nemen. Voor de bÌhne zou
Verheijen zelf om het onderzoek vragen.
Het is de ultieme vlucht naar voren, en niet zonder gevaar. Als voorzitter Jan-Kees Wiebenga en
zijn team de affaire als futiel beoordelen, zullen wellicht vragen rijzen over de onafhankelijkheid van
deze partijcommissie. Als de commissie, die volgende week met haar bevindingen komt, zich
daarentegen veroordelend uitspreekt, gaat niet alleen Verheijen nat. Dan moeten ook Zijlstra en
Rutte vanwege hun bagatelliserende uitspraken door het stof.
Integriteit De VVD zit hoe dan ook met de zoveelste integriteitskwestie in de maag. Dat begint aan
de partij te kleven. Er zijn geruchtmakende zaken rond inmiddels opgestapte politici als Kamerlid
Johan Houwers, gedeputeerde Ton Hooijmaijers en senator Jos van Rey. Beweerd wordt dat
integriteitskwesties meer bij de VVD opspelen omdat de partij dichter bij het bedrijfsleven staat.
Echter, alle bestuurderspartijen worstelen ermee. Zie de wegenbouwaffaire in de jaren negentig
rond het CDA, het cliëntelisme van Turkse PvdA’ers in Rotterdam of het gesjoemel met subsidies
bij dezelfde partij in de Bijlmer.
Op één punt is de VVD wel kwetsbaarder. Dat betreft de fundraisingdiners. Tegen betaling kunnen
geïnteresseerden, dikwijls zakenlieden, een vorkje prikken met Haagse politici. Uitnodigingen
beloven een luisterend oor. ’Heeft u altijd al eens persoonlijk met minister Stef Blok van gedachten
willen wisselen over de huidige stand van de woningmarkt?’ luidde eind 2013 de tekst van de VVDafdeling Almere. Een tafel kostte tweeduizend euro. Daarvoor schoven twee politici aan. Na elke
gang werd gerouleerd.
De etentjes leveren de VVD veel geld op. Maar de suggestie is dat toegang tot de Haagse macht te
koop is. Zo wordt het ook opgevat. Reeds in 2001 werden Kamervragen gesteld over de diners,
nadat een radiodirecteur over minister Annemarie Jorritsma had gezegd: ž Als ik haar in Den Haag
wil spreken, ben ik dagen bezig het te regelen. Hier is het zo gepiept. •
Het draait allemaal om het netwerk, om connecties. Voor Verheijen biedt dat netwerk, dat reikt tot in
het Torentje, waarschijnlijk geen redding. Hij is aangeschoten wild, maar politiek niet dood. Ruud
Lubbers raakte in de jaren zeventig als minister van Economische Zaken in opspraak nadat zijn

familiebedrijf Hollandia Kloos, waarvan hij grootaandeelhouder is, met overheidssteun een
overname wilde doen. De storm ging liggen, Lubbers kon door. Hij werd tot drie keer toe premier.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
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Timmermans houdt Arondéuslezing - IJmuider Courant
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Haarlem Eurocommissaris en eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans
Timmermans houdt op 12 mei de Willem Arondéuslezing in de Sint Bavokerk in Haarlem.
De lezing is door Provinciale Staten van Noord-Holland ingesteld als eerbetoon aan verzetsheld
Willem Arondéus (1894-1943). De Arondéuslezing werd in voorgaande jaren gehouden door onder
anderen mensenrechtenactivist, schrijver en oud-politicus Boris Dittrich en journalist Step Vaessen.
De Arondéuslezing kreeg echter vooral bekendheid door de lezing die niet door ging: in 2011
gelastte het provinciebestuur de voordracht af omdat beoogd spreker Thomas van der Dunk de
PVV te veel op de hak zou nemen. De cultuurhistoricus weigerde de tekst aan te passen en hield
zijn verhaal vervolgens als ’hagenpreek’ in het park voor het provinciehuis.
Frans Timmermans is sinds 1 november vorig jaar vicevoorzitter van de Europese Commissie. In
die functie is hij verantwoordelijk voor betere regulering, interinstitutionele verhoudingen, duurzame
ontwikkeling en fundamentele rechten. Voordat Timmermans Eurocommissaris werd was hij onder
meer minister van Buitenlandse Zaken.

Frans Timmermans. Foto EPA
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Veiligheid
’Behoud brandweerpost Ilpendam’ - Noordhollands Dagblad
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door Johan Moes
College wil alles doen om sluiting te voorkomen
Ilpendam De gemeente Waterland zal zich met hand en tand verzetten tegen de eventuele
opheffing van de brandweerpost in Ilpendam. De post levert een belangrijke bijdrage aan de
veiligheid in Waterland en van sluiting kan dan ook geen sprake zijn.
Dat zegt het college van b en w van Waterland. Het college reageert op vragen van de VVD-fractie
in de gemeenteraad over de toekomst van de brandweer in de hele regio Zaanstreek-Waterland.
Aanleiding daarvoor is een onderzoek dat de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft laten
doen naar manieren om te bezuinigen op de brandweer, waarbij de brandweerzorg toch
gewaarborgd blijft. In het onderzoek worden acht kleinere brandweerposten, waaronder die in
Ilpendam, omschreven als ’posten met een geringe toegevoegde waarde’. Opheffing van die
posten zou betekenen dat de brandweer op diverse plekken minder snel op de plek des onheils is,
maar nog altijd binnen de normen.

Het Waterlandse college benadrukt dat het om uitkomsten gaat van slechts een onderzoek en dat
er nog geen besluiten zijn genomen. ,,Wij gaan ervan uit dat van een sluiting van de post Ilpendam
geen sprake zal zijn. Mocht de discussie zich desondanks voordoen dan zullen wij ons daar zeer
tegen verzetten en natuurlijk alles eraan doen om dit te voorkomen. Het college en de
burgemeester zijn van mening dat al onze posten een belangrijke bijdrage leveren aan de
brandweerzorg, de AED-inzet en de veiligheid in het algemeen in onze gemeente en de regio, nu
en in de toekomst.’’
Het college zegt dat de post Ilpendam binnenkort als één van de eerste korpsen in deze regio de
beschikking krijgt over een nieuwe zogenoemde SIV. Dat staat voor snelle interventie voertuig: het
is een wagen die bij een groot deel van de voorkomende incidenten kan worden ingezet, zonder
assistentie van extra voertuigen of personeel. ,,Het vrijwilligerskorps van Ilpendam gaat via
natuurlijke afvloeiing de komende tijd inkrimpen naar een bezetting die uitstekend past bij een
dergelijk voertuig’’, aldus b en w.
Het besluit over hoe de brandweer moet bezuinigen wordt eind van dit jaar genomen en in 2016 en
2017 uitgevoerd.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Een bijzondere ontmoeting met een jongen uit de late ijzertijd - Haarlems Dagblad
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In de lente van 2014 werd uitgeverij Leopold benaderd door Stichting Oneindig Noord-Holland. Of
ze iemand wisten die een boek wilde schrijven over het leven van een jongen uit de late ijzertijd.
Hans Kuyper nam de opdracht aan en dook diep in het verre verleden.
Voor een deel is zijn verhaal over de jongen Aak prima gelukt. Als hij over het leven van de jongen
in zijn dorp schrijft, over de gebeurtenissen in die tijd, zit je zelf al snel in het verleden. Maar op de
een of andere manier grijpt het boek je minder naar de strot als hij een link naar het heden legt.
Justin gaat met zijn klas naar een expositie over de ijzertijd. Hij blijft staan bij een jongen uit die tijd,
die in een vitrine staat: Aak. De jongen lijkt hem aan te staren en begint op een gegeven moment
zelfs tegen hem te praten. Om hen heen staat alles stil, de tijd is stopgezet, dus niemand zal
vragen waar hij blijft. Dan begint Aak te vertellen. Hoe er op een dag een man naar hun dorp komt,
hem vertelt dat hij een koningszoon is, maar hem in het dorp achterlaat als hij met zijn zus mag
trouwen.
Het is een boeiend verhaal, maar nog mooier was het geweest als Kuyper niet de opdracht had
gekregen het verhaal deels naar het heden te trekken.
Hanneke van den Berg
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Haarlem Eurocommissaris en eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans
Timmermans houdt op 12 mei de Willem Arondéuslezing in de Sint Bavokerk in Haarlem.

De lezing is door Provinciale Staten van Noord-Holland ingesteld als eerbetoon aan verzetsheld
Willem Arondéus (1894-1943). De Arondéuslezing werd in voorgaande jaren gehouden door onder
anderen mensenrechtenactivist, schrijver en oud-politicus Boris Dittrich en journalist Step Vaessen.
De Arondéuslezing kreeg echter vooral bekendheid door de lezing die niet door ging: in 2011
gelastte het provinciebestuur de voordracht af omdat beoogd spreker Thomas van der Dunk de
PVV te veel op de hak zou nemen. De cultuurhistoricus weigerde de tekst aan te passen en hield
zijn verhaal vervolgens als ’hagenpreek’ in het park voor het provinciehuis.
Frans Timmermans is sinds 1 november vorig jaar vicevoorzitter van de Europese Commissie. In
die functie is hij verantwoordelijk voor betere regulering, interinstitutionele verhoudingen, duurzame
ontwikkeling en fundamentele rechten. Voordat Timmermans Eurocommissaris werd was hij onder
meer minister van Buitenlandse Zaken.

Frans Timmermans. Foto EPA
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Duurzame energie
Getijdenstroom biedt regio grote mogelijkheden - Wieringercourant meerbode
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DEN OEVER - Tocardo Tidal Turbines, producent van vrijstaande waterkrachtturbines, heeft drie
extra T1-getijdenturbines in de Stevin Sluizen geplaatst voor het opwekken van energie uit
snelstromend water. Het is voor het eerst dat Tocardo meerdere turbines aan elkaar heeft
gekoppeld.
Tidal Testing Centre (TTC), een partner van Tocardo, voert het beheer over de installatie. Alle
opgewekte elektriciteit wordt via de Noord-Hollandse Energiecoöperatie (NHEC) aan het net
geleverd.
Kans pakken
De energiewinning uit getijdenstroom kan voor de regio van grote economische betekenis worden.
“Deze kans mogen we niet laten lopen, • zei gedeputeerde Jaap Bond vrijdag tijdens de
conferentie ‘Van dijk naar energiedijk’, gehouden in het Van der Valk-restaurant Wieringermeer. Er
werd gesproken van een mogelijk omzet van twee miljard euro voor de komende twintig jaar.
De conferentie, die de hele dag in beslag nam, werd gehouden om de ingebruikname van de
nieuwe proefopstelling voor getijdenenergie bij Den Oever te markeren. In één spuikoker van de
Stevin Sluizen staat al zes jaar een getijdenturbine te draaien, in een andere zijn vorige week drie
modellen geplaatst, twee van honderd kilowatt en één met het dubbele vermogen. Driehonderd
kilowatt komt overeen met de energiebehoefte van honderd huishoudens.
Als blijkt dat deze opstelling voldoet, wordt, waarschijnlijk al over een jaar, een volgende stap gezet.
“Dan gaan we alle spuikokers bij Kornwerderzand vol zetten, • aldus Hans van Breugel, de
energieke directeur van Tocardo. Dat wordt eveneens een proefopstelling, van twee megawatt. Er
zullen niet alleen technische gegevens worden genoteerd, over de invloed die de in serie
geplaatste turbines op elkaar hebben, ook wordt bekeken wat de uitwerking van de turbines op de
bodemstructuur en de visstand is. “Ze hebben er nauwelijks, misschien wel helemaal geen invloed
op. Dat weten we allang. Maar dat moet je ook kunnen aantonen met onderzoeksgegevens, • zegt
Van Breugel. “Wij zijn de enigen ter wereld dat zo’n installatie in werking heeft. •

De energieopwekking uit stromend water is volop in ontwikkeling en kan in het buitenland
grootschalig worden toegepast, bijvoorbeeld rond eilanden of in rivieren. Op veel van zulke
plaatsen is het opzetten van een modern elektriciteitsnetwerk erg duur. Binnenkort hoopt Van
Breugel de eerste turbines voor Nepal op transport te zetten. In Engeland, Zuid-Afrika en Canada
heeft hij veelbelovende contacten met energieleveranciers.
Jaren geleden was Nederland toonaangevend in de ontwikkeling van windenergie, maar de
industrie ging naar het buitenland. “Windenergie ligt hier moeilijk, • weet wethouder Theo Meskers
van Hollands Kroon. “Mensen vinden ze hinderlijk en de subsidie, waarop ze draaien, wekt
weerstand op. Intussen is windenergie in Duitsland en Denemarken de belangrijkste industrie
geworden. •
Met betrekking tot getijdenenergie liggen de zaken echter anders, denkt hij. “Onderwaterturbines
zie je niet en hoor je niet en wij hebben in de regio koplopers op het gebied van getijdenenergie.
Die kans moeten we oppakken, opdat de maakindustrie niet opnieuw naar het buitenland verdwijnt.
Tocardo is bezig met de transitie van ontwikkeling naar industriële productie en timmert wereldwijd
met succes aan de weg. TTC wordt tegelijkertijd een kennisinstituut van betekenis, waardoor hier
een mooie cluster ontstaat. Buitengewoon gunstig voor de werkgelegenheid in de regio, • zegt de
wethouder enthousiast.
Tocardo en Tidal Testing Centre plaatsten de nieuwe turbines als onderdeel van een eerder
gesloten overeenkomst, op basis waarvan gedurende drie tot vijf jaar de mogelijkheden tot
opwekking van schone energie uit water op en rond de Afsluitdijk worden benut. Tocardo loopt
internationaal voorop met de ontwikkeling en bouw van getijdenturbines. Het verkocht zijn
technologie tot dusver onder meer in Azië en is betrokken bij de ontwikkeling van
getijdenenergieprojecten in Noord-Amerika en Europa, waaronder bij het Isle of Man in GrootBrittannië. Tocardo werkt aan verschillende nieuwe getijdenenergieprojecten in Nederland,
waaronder met drijvende turbines in het Marsdiep.
Getijdenenergie kan volgens deskundigen voorzien in tien tot twintig procent van de wereldbehoefte
aan energie en heeft als voordeel ten opzichte van andere hernieuwbare energie, zoals zonne- en
windenergie, dat de opwekking zeer betrouwbaar en voorspelbaar is. Dat komt omdat
getijdenbewegingen tot in lengte van jaren vooraf heel precies te berekenen zijn.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
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Gelderse verkiezingen draaien om opbrengst verkoop energiebedrijf. Wat moet de provincie
ermee?
Waarom geeft de provincie Gelderland de Nuon-miljarden niet direct terug aan de burgers?
Maarten Allers zou ervoor kiezen. Maar die boodschap van de Groningse hoogleraar economie van
decentrale overheden komt in Arnhem amper over. 'Ik krijg hoogstens boze reacties; geen
weerwoord', zegt hij. Veel Gelderse partijen doen liever iets anders. Ze beloven deze
provincieverkiezingen het Nuon-geld lekker te laten rollen. Maar alles zomaar weggeven? Dat gaat
te ver.
De Gelderse Statenverkiezingen beloven een kraker te worden. De inwoners beseffen goed dat
hun provincie als grootaandeelhouder van Nuon 4,4 miljard euro ontving bij de verkoop in 2009. Het
stamkapitaal, zoals het Nuon-vermogen wordt genoemd, overleefde grotendeels de crisis.
Gelderland renteniert met ruim 3,5 miljard euro. Maar strengere rijksregels voor bankieren door
lagere overheden en ook de lage rentes dwingen tot scherpe keuzes.
De kiezer mag aangeven welke strategie het beste is. VVD en SGP blijven het liefste rentenieren
en beleggen in solide staatsleningen. Alleen de opbrengst wordt geïnvesteerd. Het kapitaal blijft

intact voor nieuwe generaties. CDA, D66 en GroenLinks willen fondsvorming. Gelden uit een fonds
worden gestoken in milieu, energie, innovatie of duurzaamheid. Ze vloeien terug naar de provincie
via rente of aflossing. PvdA en SP steken graag geld in werkgelegenheid.
Allers, ook lid van landelijke adviesorganen, ziet dit met lede ogen aan. Hij noemt de Gelderse
weelde een historische toevalligheid; een onwenselijke situatie. 'Verdienen op dit vermogen is een
verkapte belasting', stelt hij. Gelderland moet geen gratis geld uit vermogensbeheer willen uitgeven.
Nuon-gelden horen niet thuis op het provinciehuis, maar bij de burger die ooit het geld voor een
provinciaal energiebedrijf opbracht.
Met dit standpunt is Allers een roepende in de woestijn. Dat beseft hij: 'Ik denk dat Gelderland het
geld gewoon uitgeeft. Over tien jaar denken we: waaraan ook alweer?' Zo ver komt het niet als het
aan VVD-lijsttrekker Jan Markink ligt. Al jaren is deze Achterhoekse veehouder tevens de zuinige
gedeputeerde voor financiën. Het Gelderse stamkapitaal moet blijven bestaan om daarmee geld te
blijven verdienen voor de samenleving, legt hij uit.
Markink leest in de verkiezingsprogramma's van de concurrentie dat het geld moet rollen. 'Het geld
brandt hen in de zak', zegt hij. 'Er moeten blijkbaar forse bedragen uitgegeven worden. De VVD wil
slechts een enkele uitzondering maken: voor infrastructuur.' Over fondsen, 'revolving funds', deelt
hij Allers' visie. Hij vindt: 'Provincies moeten geen bank spelen en grootschalig leningen
verstrekken. De Autoriteit Financiële Markten benoemt hier dan straks zeker de gedeputeerden.'
Anderen partijen investeren wel graag, al dan niet via fondsen. D66 bijvoorbeeld 1,2 miljard euro,
de SP 1 miljard en het CDA 0,5 miljard. Een fonds zet rustend kapitaal om in maatschappelijke
winst, legt Jan-Jacob van Dijk uit, CDA-lijsttrekker, VU-hoogleraar en Gelders gedeputeerde. Een
winst zoals snel breedbandinternet op het platteland. Het CDA steekt er graag 100 miljoen extra in.
'Geld waarvan je zeker weet dat het over tien jaar terug is.'
Allers denkt dat het vermogen de politieke investeringsbrillen te roze kleurt. 'Een investering is goed
of niet goed, los van de vraag of je er geld voor hebt', meent de hoogleraar. Neem de zelfsturende
auto's die het Gelderse provinciebestuur laat testen. 'Wie zegt dat dit belangrijk is? De burger? Die
ziet niet wat er met al het 'gratis geld' gebeurt. Dat is slecht voor de democratie.'
Op het provinciehuis is de perceptie anders. Het Rijk wil grip op het Nuon-geld en op Gelderland.
'Het Rijk heeft geen vertrouwen in decentrale overheden', vermoedt Van Dijk. 'Dat zit erachter.' Er
dreigt een onmogelijke situatie te ontstaan. Straks mag Gelderland het Nuon-kapitaal niet eens
meer aanspreken. Dat komt door strikte rijksregels voor overheidsfinanciën. Spendeert Gelderland
Nuon-geld zonder gelijke inkomsten te genereren, dan telt dit op bij het nationale begrotingstekort.
Dat wil het kabinet-Rutte II niet: de staatskas moet op orde.
Gelderland wil de regie houden over de energiemiljarden, al rentenierend of via rondpompfondsen.
Eén partij deelt Allers' visie tot zijn verrassing. De PVV oppert het stamkapitaal aan de
Gelderlanders te geven. Er is nog circa 1.750 euro per persoon over.
4.425.000.000 euro
In 1915 stichtte Gelderland het provinciale energiebedrijf PGEM. Dat fuseerde in 1994 met het
Friese energiebedrijf tot Nuon. Daar sloten zich in 1999 meer maatschappijen bij aan. Met 44,7
procent van de aandelen was Gelderland veruit de grootste aandeelhouder. Aan de
aandelenverkoop in 2009 aan Vattenfall verdiende de provincie 4.425.000.000 euro.
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie
Miljoenen voor strijd tegen werkloosheid - De Telegraaf
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Van onze parlementaire redactie Den Haag Er komt extra geld beschikbaar voor de bestrijding van
jeugdwerkloosheid. Het gaat om een bedrag van 17,8 miljoen euro uit een Europees potje.
Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) maakt dat vandaag bekend. Het geld wordt ingezet voor
projecten bij 35 gemeenten. Vorig jaar ontvingen deze gemeenten ongeveer 41 miljoen uit het
Europees Sociaal Fonds om initiatieven te ondersteunen die speciaal gericht zijn op jongeren die
als gevolg van de crisis zonder werk zitten. De acties zouden halverwege dit jaar aflopen, maar
worden nu verlengd in verband met de extra subsidie die beschikbaar komt. De ESF-bijdrage aan
de projecten wordt verhoogd en gemeenten krijgen meer tijd om de lopende acties succesvol af te
ronden.
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Gelderse verkiezingen draaien om opbrengst verkoop energiebedrijf. Wat moet de provincie
ermee?
Waarom geeft de provincie Gelderland de Nuon-miljarden niet direct terug aan de burgers?
Maarten Allers zou ervoor kiezen. Maar die boodschap van de Groningse hoogleraar economie van
decentrale overheden komt in Arnhem amper over. 'Ik krijg hoogstens boze reacties; geen
weerwoord', zegt hij. Veel Gelderse partijen doen liever iets anders. Ze beloven deze
provincieverkiezingen het Nuon-geld lekker te laten rollen. Maar alles zomaar weggeven? Dat gaat
te ver.
De Gelderse Statenverkiezingen beloven een kraker te worden. De inwoners beseffen goed dat
hun provincie als grootaandeelhouder van Nuon 4,4 miljard euro ontving bij de verkoop in 2009. Het
stamkapitaal, zoals het Nuon-vermogen wordt genoemd, overleefde grotendeels de crisis.
Gelderland renteniert met ruim 3,5 miljard euro. Maar strengere rijksregels voor bankieren door
lagere overheden en ook de lage rentes dwingen tot scherpe keuzes.
De kiezer mag aangeven welke strategie het beste is. VVD en SGP blijven het liefste rentenieren
en beleggen in solide staatsleningen. Alleen de opbrengst wordt geïnvesteerd. Het kapitaal blijft
intact voor nieuwe generaties. CDA, D66 en GroenLinks willen fondsvorming. Gelden uit een fonds
worden gestoken in milieu, energie, innovatie of duurzaamheid. Ze vloeien terug naar de provincie
via rente of aflossing. PvdA en SP steken graag geld in werkgelegenheid.
Allers, ook lid van landelijke adviesorganen, ziet dit met lede ogen aan. Hij noemt de Gelderse
weelde een historische toevalligheid; een onwenselijke situatie. 'Verdienen op dit vermogen is een
verkapte belasting', stelt hij. Gelderland moet geen gratis geld uit vermogensbeheer willen uitgeven.
Nuon-gelden horen niet thuis op het provinciehuis, maar bij de burger die ooit het geld voor een
provinciaal energiebedrijf opbracht.
Met dit standpunt is Allers een roepende in de woestijn. Dat beseft hij: 'Ik denk dat Gelderland het
geld gewoon uitgeeft. Over tien jaar denken we: waaraan ook alweer?' Zo ver komt het niet als het
aan VVD-lijsttrekker Jan Markink ligt. Al jaren is deze Achterhoekse veehouder tevens de zuinige
gedeputeerde voor financiën. Het Gelderse stamkapitaal moet blijven bestaan om daarmee geld te
blijven verdienen voor de samenleving, legt hij uit.
Markink leest in de verkiezingsprogramma's van de concurrentie dat het geld moet rollen. 'Het geld
brandt hen in de zak', zegt hij. 'Er moeten blijkbaar forse bedragen uitgegeven worden. De VVD wil
slechts een enkele uitzondering maken: voor infrastructuur.' Over fondsen, 'revolving funds', deelt
hij Allers' visie. Hij vindt: 'Provincies moeten geen bank spelen en grootschalig leningen
verstrekken. De Autoriteit Financiële Markten benoemt hier dan straks zeker de gedeputeerden.'

Anderen partijen investeren wel graag, al dan niet via fondsen. D66 bijvoorbeeld 1,2 miljard euro,
de SP 1 miljard en het CDA 0,5 miljard. Een fonds zet rustend kapitaal om in maatschappelijke
winst, legt Jan-Jacob van Dijk uit, CDA-lijsttrekker, VU-hoogleraar en Gelders gedeputeerde. Een
winst zoals snel breedbandinternet op het platteland. Het CDA steekt er graag 100 miljoen extra in.
'Geld waarvan je zeker weet dat het over tien jaar terug is.'
Allers denkt dat het vermogen de politieke investeringsbrillen te roze kleurt. 'Een investering is goed
of niet goed, los van de vraag of je er geld voor hebt', meent de hoogleraar. Neem de zelfsturende
auto's die het Gelderse provinciebestuur laat testen. 'Wie zegt dat dit belangrijk is? De burger? Die
ziet niet wat er met al het 'gratis geld' gebeurt. Dat is slecht voor de democratie.'
Op het provinciehuis is de perceptie anders. Het Rijk wil grip op het Nuon-geld en op Gelderland.
'Het Rijk heeft geen vertrouwen in decentrale overheden', vermoedt Van Dijk. 'Dat zit erachter.' Er
dreigt een onmogelijke situatie te ontstaan. Straks mag Gelderland het Nuon-kapitaal niet eens
meer aanspreken. Dat komt door strikte rijksregels voor overheidsfinanciën. Spendeert Gelderland
Nuon-geld zonder gelijke inkomsten te genereren, dan telt dit op bij het nationale begrotingstekort.
Dat wil het kabinet-Rutte II niet: de staatskas moet op orde.
Gelderland wil de regie houden over de energiemiljarden, al rentenierend of via rondpompfondsen.
Eén partij deelt Allers' visie tot zijn verrassing. De PVV oppert het stamkapitaal aan de
Gelderlanders te geven. Er is nog circa 1.750 euro per persoon over.
4.425.000.000 euro
In 1915 stichtte Gelderland het provinciale energiebedrijf PGEM. Dat fuseerde in 1994 met het
Friese energiebedrijf tot Nuon. Daar sloten zich in 1999 meer maatschappijen bij aan. Met 44,7
procent van de aandelen was Gelderland veruit de grootste aandeelhouder. Aan de
aandelenverkoop in 2009 aan Vattenfall verdiende de provincie 4.425.000.000 euro.
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door Henk-Jan den Ouden
Heiloo Als de afslag A9 er komt, kan er meteen een ander knelpunt worden opgelost: het
landbouwverkeer door de bebouwde kom van Heiloo. Landbouworganisaties LTO en Cumela
pleiten ervoor, de parallelweg langs de A9 van de Lagelaan tot aan de Kanaalweg toegankelijk te
maken voor trekkers.
,,Deze kans mogen we niet missen’’, zegt Jan-Willem Apeldoorn, vertegenwoordiger van LTO
Kennemerland. ,,Er zijn nu per jaar 17.000 verkeersbewegingen met landbouwvoertuigen door
Heiloo. Dat zijn agrariërs en loonwerkers die zich niet alleen binnen Heiloo verplaatsen maar ook
vanuit bijvoorbeeld Egmond en Heerhugowaard. En dat worden er niet minder de komende jaren.’’
Een groot deel daarvan gaat nu via de Kennemerstraatweg dwars door Heiloo. Dat komt omdat de
route langs de oostkant van de A9 nu onbruikbaar is voor landbouwverkeer. ,,Dat is een veredeld
fietspad’’, zegt Apeldoorn. ,,Het is veel te smal. Landbouwverkeer kan elkaar daar absoluut niet
passeren, dus neemt het de route langs de Kennemerstraatweg.’’ ,,Landbouwvoertuigen zijn al
gauw drie meter breed, met ontheffing kan dat 3,50 meter zijn’’, legt Ruud van Vliet van
brancheorganisatie van loon- en grondverzetbedrijven Cumela uit. ,,Ook de Kennemerstraatweg is
daar eigenlijk te smal voor. Vrachtwagens bijvoorbeeld zijn maar maximaal 2,50 meter breed.’’
Als de aansluiting Heiloo op de A9 wordt aangelegd, blijft in het huidige voorstel van de provincie
de parallelweg liggen voor landbouwverkeer en wordt er een brede 80-kilometer naast aangelegd
om verkeer van de snelweg naar bedrijventerrein Boekelermeer te verwerken. ,,Die weg zal niet zo
heel druk worden’’, voorspelt Van Vliet. ,,Het zou veel beter zijn de weg te veranderen tot een brede

tweebaansweg. Dat scheelt ook in het grondgebruik, één weg neemt minder ruimte in dan twee. En
er hoeft minder te worden gecompenseerd omdat er meer natuur behouden blijft.’’
Het is aan de wegbeheerder om te beslissen of snelle trekkers, die met gemak de 40 of 45
kilometer per uur halen, op een 80-kilometerweg mogen rijden. Die wegbeheerder wordt in dit geval
volgens Van Vliet de gemeente Heiloo. Hij zou het wel weten. ,,Er zijn voordelen mee te halen.’’
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De Goorn Wat er ook gaat gebeuren met het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout; de
gemeente Koggenland weigert ook maar een ’millimeter’ financieel risico te nemen. Dat ligt bij de
provincie, aldus burgemeester Rob Posthumus gisteravond in de gemeenteraad. Een deel van de
politiek in Koggenland vindt dat burgemeester en wethouders de eigen zaak in een brief aan GS
niet bepaald duidelijk hebben bepleit. ,,Het lijkt er juist op alsof u wil dat Distriport snel wordt
aangelegd’’, aldus raadslid Gerard van Beusekom (PvdA). Probleem is dat Koggenland met de
andere gemeenten in de regio ook tot de slotsom is gekomen dat er geen markt meer is voor een
groot bedrijventerrein zoals Distriport. Volgens Posthumus is de brief een oproep aan de provincie
juist zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.
Regionaal 7:
Snel weg uit het moeras
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vervolg van voorpagina
De Goorn Het college van burgemeester en wethouders in Koggenland lijkt in een brief aan GS te
smeken of de aanleg van bedrijventerrein Distriport eindelijk kan doorgaan. Zo denkt de oppositie in
de raad er over. Volgens burgemeester Posthumus is de brief echt bedoeld als een aansporing
voor snel bestuurlijk overleg.
De korte brief aan de provincie bleek gisteren de marsroute naar een verhit debat in de raad, omdat
een deel van de raad bloed ruikt. Jim Mollet (Oké) wilde weten of de gemeente nu soms
tegenstander van Distriport is geworden, of dat het er hoe dan ook moet komen.
De provincie heeft de zaak rond een schadeclaim van 14 miljoen tegen de projectontwikkelaars
gewonnen en dus de handen vrij. De ontwikkelaars zouden de grond kopen, maar hadden teveel
twijfels. Een recent West-Fries onderzoek toont nu aan dat teveel bedrijvengrond wordt ontwikkeld.
Dus een streep door Distriport? Mollet hoopt van wel, maar stelt dat zinsneden als ’voortvarende
aanpak’ en ’concrete belangstelling uit het buitenland’ in de Koggenlandse brief iets anders
aangeven. ,,We zijn dus tegen teveel bedrijventerreinen en tegelijkertijd nog steeds voorstander
van Distriport?’, vroeg hij vol ongeloof. Ook PvdA’er Gerard van Beusekom vindt dat het college de
weg juist open zet voor de aanleg.

Geen rol ,,Dat is een verkeerde uitleg’’, reageerde de burgemeester. ,,Koggenland heeft geen rol in
dit plan, wij hebben alleen meegewerkt aan het bestemmingsplan. Maar wij willen op geen manier
risico voor dit plan gaan lopen, op wat voor manier dan ook. Dat is altijd ons standpunt geweest.’’
Het college wil liefst snel weg uit het juridische ’moeras’ dat Distriport dreigt te worden. ,,Daarnaast
willen wij als gemeente niet eens de schijn oproepen dat wij betrokken kunnen raken bij latere
schadeclaims.’’
Volgens Posthumus komt het erop neer dat de provincie nu nog steeds eigenaar is van een groot
gebied in Koggenland. ,,Wat wij willen, is liefst nog voor de Statenverkiezingen om tafel met de
gedeputeerde’’, aldus de burgemeester. ,,Er is echt belangstelling. Maar wij gaan daar niet over ’’
,,Een aparte manier van helderheid vragen’’, reageerde van Beusekom. ,,Het is in ieder geval
duidelijk’’, reageerde burgemeester. ,,Deze provincie munt uit om op een soms fatale manier
dingen te vertragen, met even zo fatale besluiten tot gevolg. Dat is de grote dreiging.’’
Ook GBK voelt zich wat overvallen door de brief. Fractievoorzitter Nico Bijman vond het tijd de
positie van zijn CDA helder te maken: ,,wij zijn altijd tegen de komst Distiport geweest’’, verklaarde
hij.
,,We hebben bestuurlijke verantwoording genomen om mee te werken aan de procedure, meer
niet. Als er beren op de weg zijn, dan zijn ze niet van ons.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Landbouw veeteelt en visserij
Wie snapt de taal van de grutto? - Gooi- en Eemlander
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Heiloo Met een nieuw soort vrijwilliger denkt Landschap Noord-Holland het weidevogelbeheer
efficiënter aan te kunnen pakken. ,,Naast vrijwilligers die ons ieder voorjaar helpen bij het markeren
van de nesten, zoeken we ervaren vogelaars die de signalen van weidevogels kunnen herkennen’’,
zegt Wim Tijsen. Hij is projectmedewerker weidevogelbeheer bij Landschap Noord-Holland, dat
kantoor houdt in Heiloo.
Tijsen: ,,Voor een beginneling is het vinden van nesten lastig, maar nog goed te leren. Om het
gedrag van een grutto te herkennen, moet je wat meer ervaring hebben. Uit de geluiden die ze
maken, valt namelijk op te maken of er sprake is van een territorium, of er vogels zitten te broeden
en of er al kuikens zijn.’’
Het is de bedoeling dat de ervaren vrijwilligers deze gedragsinterpretaties binnen 48 uur op een
digitale kaart intekenen.
Landschap Noord-Holland werkt hierbij nauw samen met de agrarische natuurvereniging Water,
Land en Dijken, waarbij vijfhonderd veehouders zijn aangesloten. De gebiedscoördinator (Martine
Bijman, red.) en de veldmedewerkers van Water, Land en Dijken bekijken welke afspraken over
laat maaien voor een gebied zijn gemaakt en of het misschien zinvol is om het maaien verder uit te
stellen door zogenoemd lastminute-beheer toe te passen.
Tijsen: ,,De gebiedscoördinator kan bijvoorbeeld zeggen: ’Oké, we hebben afgesproken met de
veehouder dat hij volgende week mag maaien, maar hier zitten opeens heel veel kuikens: tien
kieviten, drie grutto’s en een paar tureluurs’. Dan wil je alsnog maatregelen nemen, zodat deze
kuikens de tijd krijgen om vliegvlug te worden.’’

,,De laat maaicontracten lopen meestal af op 1, 8 of 15 juni’, zegt hij. Een veldwerker stapt naar
zo’n veehouder toe en vraagt, met een actuele kaart waarop de aantallen nesten en kuikens zijn
ingetekend in de hand, of hij het maaien verder wil uitstellen.’’ Dat gebeurt dan tegen een financiële
vergoeding.
Bijman: ,,Het lastminute-beheer is de afgelopen jaren succesvol gebleken. We willen dit nu op iets
grotere schaal gaan toepassen, vooruitlopend op het kerngebiedenbeleid van de provincie dat in
2016 van start gaat. In totaal zijn er zeventig gemarkeerde ecologische deelgebieden in Laag
Holland. Dit voorjaar willen we deze aanpak in zes van die deelgebieden toepassen en bekijken we
of het voor alle deelgebieden een haalbare aanpak is.’’
Cruciaal is de inzetbaarheid van genoeg deskundige vrijwilligers, die een lastminute-situatie met
meer kuikens en nesten dan gedacht goed kunnen beoordelen. Tijsen: ,, Het zal wel lastig zijn om
ze te vinden, mensen die al wat langer naar vogels kijken.’’ Hij denkt aan de leden van een
vogelwerkgroep, maar het mogen ook vrijwilligers zijn die al een poosje meehelpen met het
markeren van nesten. Ze krijgen in elk geval eerst nog een korte cursus - waarin de vogelgeluiden
worden behandeld - en veldbegeleiding.
Kuikens Tijsen: ,,Het werk van deze ervaren vrijwilligers komt in de buurt van wat de veldwerkers
van Water, Land en Dijken doen. Je kunt ze zien als assistenten van de veldwerkers. In april gaan
we twee telrondes houden en in de laatste week van mei nog een alarmtelling. Welke vogels lopen
met kuikens? Zo meet je ook de reproductie van grutto’s en tureluurs.’’ De cursus assistentveldwerker in theorie en praktijk wordt in april gegeven.

Grutto-vrijwilligers zijn belangrijk voor de weidevogelstand. Foto Peter Mol
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Heiloo Als de afslag A9 er komt, kan er meteen een ander knelpunt worden opgelost: het
landbouwverkeer door de bebouwde kom van Heiloo. Landbouworganisaties LTO en Cumela
pleiten ervoor, de parallelweg langs de A9 van de Lagelaan tot aan de Kanaalweg toegankelijk te
maken voor trekkers.
,,Deze kans mogen we niet missen’’, zegt Jan-Willem Apeldoorn, vertegenwoordiger van LTO
Kennemerland. ,,Er zijn nu per jaar 17.000 verkeersbewegingen met landbouwvoertuigen door
Heiloo. Dat zijn agrariërs en loonwerkers die zich niet alleen binnen Heiloo verplaatsen maar ook
vanuit bijvoorbeeld Egmond en Heerhugowaard. En dat worden er niet minder de komende jaren.’’
Een groot deel daarvan gaat nu via de Kennemerstraatweg dwars door Heiloo. Dat komt omdat de
route langs de oostkant van de A9 nu onbruikbaar is voor landbouwverkeer. ,,Dat is een veredeld
fietspad’’, zegt Apeldoorn. ,,Het is veel te smal. Landbouwverkeer kan elkaar daar absoluut niet
passeren, dus neemt het de route langs de Kennemerstraatweg.’’ ,,Landbouwvoertuigen zijn al
gauw drie meter breed, met ontheffing kan dat 3,50 meter zijn’’, legt Ruud van Vliet van
brancheorganisatie van loon- en grondverzetbedrijven Cumela uit. ,,Ook de Kennemerstraatweg is
daar eigenlijk te smal voor. Vrachtwagens bijvoorbeeld zijn maar maximaal 2,50 meter breed.’’
Als de aansluiting Heiloo op de A9 wordt aangelegd, blijft in het huidige voorstel van de provincie
de parallelweg liggen voor landbouwverkeer en wordt er een brede 80-kilometer naast aangelegd
om verkeer van de snelweg naar bedrijventerrein Boekelermeer te verwerken. ,,Die weg zal niet zo
heel druk worden’’, voorspelt Van Vliet. ,,Het zou veel beter zijn de weg te veranderen tot een brede

tweebaansweg. Dat scheelt ook in het grondgebruik, één weg neemt minder ruimte in dan twee. En
er hoeft minder te worden gecompenseerd omdat er meer natuur behouden blijft.’’
Het is aan de wegbeheerder om te beslissen of snelle trekkers, die met gemak de 40 of 45
kilometer per uur halen, op een 80-kilometerweg mogen rijden. Die wegbeheerder wordt in dit geval
volgens Van Vliet de gemeente Heiloo. Hij zou het wel weten. ,,Er zijn voordelen mee te halen.’’
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Ganzen zijn straks 2 weken lang vogelvrij - Algemeen Dagblad
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enschede | De Raad van State kan niet voorkomen dat vanaf 1 maart de jacht op ganzen in
natuurgebieden in Overijssel weer begint. Vogelbescherming Nederland vroeg de Raad het
jachtverbod dat op 1 maart afloopt, te laten verlengen. De Raad zegt voor die tijd nog geen
beslissing te kunnen nemen over het jachtverbod. Tot de uitspraak is de jacht op ganzen dus even
toegestaan De provincie staat toe dat er jaarlijks tienduizenden ganzen worden afgeschoten om
schade aan agrarische gronden tegen te gaan. De Raad van State doet over 2 weken uitspraak.
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Natuur en landschap
Mogen rietstroken wijken voor water? - De Volkskrant
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KAMPENReportage Aanleg Reevediep
Alles staat klaar om een riviergeul te graven bij Kampen, maar de Raad van State ligt dwars.
Zonder nieuwe zijtak van de IJssel staat de bouw van 1.300 huizen en een jachthaven op het spel.
De aanleg van een bypass voor de IJssel bij Kampen hangt af van twee stroken riet van samen 100
bij 400 meter. De betrokken overheden hebben elf weken de tijd om aan te tonen dat deze
rietmoerasjes moeten wijken. Slagen zij niet voor deze zogeheten ADC-toets, dan zal de Raad van
State het bestemmingsplan afwijzen en gaat tien jaar voorbereiding aan de nieuwe rivierarm in rook
op.
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeente Kampen (en nog acht andere
overheidsinstellingen) duikelen daarmee in een zelf gegraven kuil. In 2010 besloten ze de ADCtoets te omzeilen om problemen met de Raad van State te voorkomen. Nu moeten ze die alsnog in
korte tijd uitvoeren. 'De ADC-toets is een beruchte hinderpaal; dit is allermist een gelopen race',
zegt advocaat Marieke Kaajan, autoriteit op het gebied van natuurwetgeving.
De bypass moet een 6 kilometer lange zijarm worden van de IJssel, onder Kampen langs naar de
Veluwerandmeren. De aanleg ervan is een belangrijk onderdeel van het project Ruimte voor de
Rivier. Dat is bedoeld om Nederland klaar te maken meer rivierwater te verwerken. Ter
voorbereiding op de bypass, kosten circa 140-170 miljoen, zijn al tal van voorbereidingen getroffen.
Tijdens de renovatie van de N50 en de spoorlijn naar Zwolle zijn bijvoorbeeld viaducten aangelegd
waar de nieuwe tak van de IJssel, Reevediep geheten, onderdoor kan.
Het bouwconsortium dat de geul moet aanleggen, staat klaar, maar de Raad van State zette een
streep door het bestemmingplan van Kampen voor de aanleg van 1.300 huizen en een jachthaven
langs de bypass. De uitspraak is een opsteker voor bewonerscomité Werkgroep Zwartendijk dat
zich al jaren verzet tegen de plannen.

De gemeente baseerde zich op te rooskleurige prognosen over de huizenbehoefte, aldus de
bezwaarmakers. De Raad van State geeft hen daarin gelijk. 'Er zijn geen objectieve gegevens over
de ontwikkeling van de woningbouwbehoefte', aldus de hoogste bestuursrechter. De huizenbouw
had een bron van inkomsten voor Kampen moeten worden, maar is uitgelopen op een financieel
debacle. Mede door de economische crisis is de stad al rond de 20 miljoen euro kwijt aan
grondaankopen en compensatie aan grote bouwondernemingen.
Grote karekiet
Ook de managers van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat de bypass-plannen
voorbereidt, kregen een flinke tik, al hebben zij nog een herkansing. Volgens de Raad van State is
ten onrechte een vergunning afgegeven voor de aantasting van de natuur bij de monding van de
bypass. Langs het Drontermeer verdwijnen twee rietstroken van samen 4 hectare, die deel
uitmaken van een Natura2000-gebied waar de roerdomp en de grote karekiet nestelen, twee
vogelsoorten waarmee het slecht gaat.
Om dit verlies aan leefgebied te compenseren, is vorig voorjaar langs de randmeren 8 hectare
rietmoeras aangelegd. Daarmee zou het project geen negatieve natuureffecten veroorzaken. Die
aanpak staat echter haaks op de Europese habitatrichtlijn, oordeelt de Raad van State. Behoud van
Europees belangrijke natuur staat voorop.
Wanneer schade niet voorkomen kan worden, is compensatie een optie, maar alleen wanneer ook
aan twee andere eisen wordt voldaan. Eerst dient te worden aangetoond dat er geen alternatieven
mogelijk zijn. Bovendien moeten de initiatiefnemers bewijzen dat er 'dwingende redenen van groot
openbaar belang' zijn om toch de natuur aan te tasten.
Deze ADC-toets hadden de bestuurders van de betrokken overheidsinstanties juist willen
vermijden. 'In de praktijk is het lastig gebleken om met name de A (van alternatieven voor het plan
of onderdelen van het plan, met geen of minder effecten op Natura2000) goed te onderbouwen',
schreven zij in 2010 aan Provinciale Staten van Overijssel.
In plaats daarvan omarmden ze een aanpak, die inmiddels bekendstaat als 'natuur inclusief
ontwerpen'. Daarin ligt de nadruk op het compenseren van natuurschade en minder op het behoud
van natuur. In 2012 vroeg de Raad van State daarover advies aan het Hof van Justitie in
Luxemburg.
Dat er al twijfel was, bestrijdt woordvoerder Marcel van Dijk van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.
'We hebben het uitvoerig doorgesproken met deskundigen, ook in Brussel. Die oordeelden dat dit
een prima aanpak is. Pas begin 2014 kwam het Hof van Justitie met arresten waarop de Raad van
State zich nu baseert.'
Volgens Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht aan Universiteit Tilburg,
is de grondgedachte van natuurinclusief ontwerpen prima. 'Het probleem is dat hier ook misbruik
van werd gemaakt: aantasting van de laatste belangrijke natuurgebieden in Nederland werd
goedgepraat met de belofte van natuurontwikkeling in de toekomst. Daar heeft het Hof een stokje
voor gestoken'.
Woordvoerder Van Dijk is nog optimistisch gestemd. 'We moeten extra huiswerk doen, maar dat
krijgen we op tijd af.' Als de ADC-toets is verricht, mogen ook de bezwaarmakers reageren, waarna
de Raad van State besluit of er een nieuwe zitting nodig is. Voor de zomer komt er geen definitief
oordeel.
De gevraagde toets is een lastige hobbel, beaamt advocaat Marieke Kaajan van Envir Advocaten in
Amsterdam. Komt het niet goed, dan zal waarschijnlijk het bestemmingsplan of een deel daarvan
worden vernietigd.

'Het probleem zit bij de alternatieven', verwacht zij. 'De waterveiligheid is, denk ik, voldoende om te
worden aangemerkt als dwingende reden van openbaar belang. Er mag echter geen enkel
denkbaar alternatief zijn waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt en waarmee de natuur minder
wordt aangetast', aldus Kaajan.
'Belangenafweging of kosten spelen geen rol; het gaat om de natuur. Kan die bypass bijvoorbeeld
op een andere plek? Kun je een ander project verzinnen dat de waterveiligheid dient? Daar
adequate antwoorden op geven, daar zitten veel haken en ogen aan.'
Belangen of kosten spelen geen rol; het gaat om de natuur (Marieke Kaajan, advocaat)
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Camperduin Het nieuwe strand tussen Camperduin en Petten is al voor de zomer klaar. Dat is veel
eerder dan verwacht. De aannemers hadden het 1 januari 2016 moeten opleveren. Ook de nieuwe
strandopgangen moeten er voor de zomer liggen.
Of zonaanbidders direct het nieuwe strand in bezit kunnen nemen, is nog onduidelijk. ,,Het moet
wel veilig zijn’’, zegt wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen. Door het natte zand
dat uit zee is opgespoten, kan drijfzand zijn ontstaan. Bovendien moet de reddingsbrigade genoeg
capaciteit hebben. ,,Het kan dus zijn dat een deel van het nieuwe strand nog dicht is deze zomer.’’
Afzettingen Ondertussen zijn er genoeg lieden die zich niets aantrekken van de afzettingen die er
nu al staan, zegt Benny van der Woude. De Friese beveiligingsbeambte houdt met een collega een
oogje in het zeil bij Camperduin en Petten.
,,Diensten van twaalf uur, halverwege de dag wisselen we van plek. Vanmorgen had ik in de buurt
van Camperduin nog weer een paar van die misbaksels die over de hekken wilden. Zo’n hardloper
die dan over het strand verder wil. Kan helemaal niet, die nieuwe duinen zijn nog niet veilig. Het is
niet voor niets afgezet, maar mensen trekken zich er soms niets van aan.’’
In Petten is het deze zonnige maandag weer een drukte van belang. Tientallen mensen struinen op
deze eerste vakantiedag over de dijk om het werk op het strand te bekijken. Vooral de imposante
panoramaduinen, zo’n twintig meter hoog, trekken de aandacht. ,,Het is hier net de Efteling, altijd
druk’’, zegt Van der Woude. Wethouder Beemsterboer wil zo veel mogelijk mensen van de nieuwe
natuur laten genieten. Daarom komen er tussen Camperduin en Petten, op grondgebied van
Schagen, straks vijf permanente vakantievilla’s op het strand te staan. Deze huizen kunnen het
hele jaar door verhuurd worden. ,,Dat is echt uniek, zoiets is er in Nederland nog niet’’, zegt Michiel
Wolf, bij de gemeente Schagen verantwoordelijk voor de herinrichting van Petten. Beemsterboer:
,,Met een groep mensen kerst vieren in een ’beachhouse’ aan zee. Dat moet toch aanslaan?’’
Volgens hem heeft de provincie in principe al groen licht gegeven.
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Heiloo Met een nieuw soort vrijwilliger denkt Landschap Noord-Holland het weidevogelbeheer
efficiënter aan te kunnen pakken. ,,Naast vrijwilligers die ons ieder voorjaar helpen bij het markeren
van de nesten, zoeken we ervaren vogelaars die de signalen van weidevogels kunnen herkennen’’,

zegt Wim Tijsen. Hij is projectmedewerker weidevogelbeheer bij Landschap Noord-Holland, dat
kantoor houdt in Heiloo.
Tijsen: ,,Voor een beginneling is het vinden van nesten lastig, maar nog goed te leren. Om het
gedrag van een grutto te herkennen, moet je wat meer ervaring hebben. Uit de geluiden die ze
maken, valt namelijk op te maken of er sprake is van een territorium, of er vogels zitten te broeden
en of er al kuikens zijn.’’
Het is de bedoeling dat de ervaren vrijwilligers deze gedragsinterpretaties binnen 48 uur op een
digitale kaart intekenen.
Landschap Noord-Holland werkt hierbij nauw samen met de agrarische natuurvereniging Water,
Land en Dijken, waarbij vijfhonderd veehouders zijn aangesloten. De gebiedscoördinator (Martine
Bijman, red.) en de veldmedewerkers van Water, Land en Dijken bekijken welke afspraken over
laat maaien voor een gebied zijn gemaakt en of het misschien zinvol is om het maaien verder uit te
stellen door zogenoemd lastminute-beheer toe te passen.
Tijsen: ,,De gebiedscoördinator kan bijvoorbeeld zeggen: ’Oké, we hebben afgesproken met de
veehouder dat hij volgende week mag maaien, maar hier zitten opeens heel veel kuikens: tien
kieviten, drie grutto’s en een paar tureluurs’. Dan wil je alsnog maatregelen nemen, zodat deze
kuikens de tijd krijgen om vliegvlug te worden.’’
,,De laat maaicontracten lopen meestal af op 1, 8 of 15 juni’, zegt hij. Een veldwerker stapt naar
zo’n veehouder toe en vraagt, met een actuele kaart waarop de aantallen nesten en kuikens zijn
ingetekend in de hand, of hij het maaien verder wil uitstellen.’’ Dat gebeurt dan tegen een financiële
vergoeding.
Bijman: ,,Het lastminute-beheer is de afgelopen jaren succesvol gebleken. We willen dit nu op iets
grotere schaal gaan toepassen, vooruitlopend op het kerngebiedenbeleid van de provincie dat in
2016 van start gaat. In totaal zijn er zeventig gemarkeerde ecologische deelgebieden in Laag
Holland. Dit voorjaar willen we deze aanpak in zes van die deelgebieden toepassen en bekijken we
of het voor alle deelgebieden een haalbare aanpak is.’’
Cruciaal is de inzetbaarheid van genoeg deskundige vrijwilligers, die een lastminute-situatie met
meer kuikens en nesten dan gedacht goed kunnen beoordelen. Tijsen: ,, Het zal wel lastig zijn om
ze te vinden, mensen die al wat langer naar vogels kijken.’’ Hij denkt aan de leden van een
vogelwerkgroep, maar het mogen ook vrijwilligers zijn die al een poosje meehelpen met het
markeren van nesten. Ze krijgen in elk geval eerst nog een korte cursus - waarin de vogelgeluiden
worden behandeld - en veldbegeleiding.
Kuikens Tijsen: ,,Het werk van deze ervaren vrijwilligers komt in de buurt van wat de veldwerkers
van Water, Land en Dijken doen. Je kunt ze zien als assistenten van de veldwerkers. In april gaan
we twee telrondes houden en in de laatste week van mei nog een alarmtelling. Welke vogels lopen
met kuikens? Zo meet je ook de reproductie van grutto’s en tureluurs.’’ De cursus assistentveldwerker in theorie en praktijk wordt in april gegeven.

Grutto-vrijwilligers zijn belangrijk voor de weidevogelstand. Foto Peter Mol
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Aandacht voor
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'Ik zal mij in de Tweede Kamer sterk maken voor de onderwaterschatten op de Rede van Texel.
Deze mogen niet verloren gaan.' Het was één van de aandachtspunten tijdens het bezoek van Lutz
Jacobi. Het PvdA-Kamerlid was gisteren op Texel.
Jacobi is onder meer woordvoerder Deltaprogramma's, Waddenzee, Noordzee, Scheepvaart en
Visserij. Tijdens het werkbezoek liet ze zich uitgebreid voorlichten over de dijkversterking
Oudeschild, duurzaamheidsplannen langs de Waddenkust en de problemen rondom
onderwaterarcheologie. De schatten uit onder meer de VOC-periode mogen niet zomaar
opgedoken worden, maar dreigen verloren te gaan wanneer ze op de bodem blijven liggen. Een
lastige kwestie dus. Het bezoek begon met en bezoek aan de Prins Hendrk-polder (uitleg over
zandige dijkversteviging), waarna het gezelschap vertrok richting de haven van Oudeschild.
Aansluitend aan de rondleiding aan Kaap Skil ging Jacobi in het museum in gesprek met diverse
Texelse politici om Texelse onderwerpen zichtbaar te maken in Den Haag. Door het drukke
programma verliep de rondleiding in Kaap Skil ietwat gehaast, hetgeen zichtbaar jammer werd
gevonden door Jacobi die met volle teugen genoot. Om 17.00 uur vertrok het Kamerlid weer
huiswaarts.
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Gemeenteraad buigt zich over verhuizing zweefvliegers naar Hippolytushoeverweg Wieringercourant meerbode
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WIERINGERMEER - De gemeenteraad mag zich op donderdag 5 maart buigen over de
verplaatsing van het zweefvliegveld van de Ulkeweg naar de Hippolytushoeverweg. Het college
vraagt de plaatselijke volksvertegenwoordiging om een verklaring van geen bezwaar tegen de
nieuwe locatie.
De verhuizing van Zweefvliegclub Den Helder wordt ingegeven door de bouw van het Windpark
Wieringermeer. Twee lijnopstellingen - langs de Ulketocht en de Kleitocht - zijn geprojecteerd in
een aanvliegroute van de zweefvliegers. Als zij niet verhuizen, kunnen er minder windmolens
worden gebouwd en dat zou de haalbaarheid van het windpark onder druk zetten.
Voor de aanleg van het zweefvliegveld en de bouw van een clubhuis met hangar, werkplaats en
dergelijke, is bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Die wil het college wel
verlenen - een ruimtelijke onderbouwing is al geschreven - maar het heeft daarvoor van de
gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar nodig.
Het college is van mening dat de zienswijzen, die door enkele omwonenden zijn ingebracht, een
verklaring van geen bezwaar niet in de weg hoeven te staan. Het karakter van de bezwaren is
nogal gevarieerd. Zo wordt gevreesd voor schrikreacties van melkvee, maar de zweefvliegclub
geeft aan nooit lager dan tweehonderd meter boven de weiden te zullen vliegen. Op andere
locaties zijn geen negatieve ervaringen met betrekking tot koeien bekend.
Andere omwonenden vrezen aantasting van de persoonlijke levenssfeer, geluidshinder,
toenemende verkeersdruk en waardevermindering van onroerend goed. De gemeente is van
mening dat die gevolgen wel mee zullen vallen en dat een zeker maatschappelijk belang enige
souplesse rechtvaardigt, als het gaat om de handhaving van stiltegebieden. Er zijn wettelijk
vastgestelde normen, om eventuele overlast te voorkomen. Voor financieel nadelige gevolgen is er
een planschaderegeling; die is bij wet geregeld, aldus het gemeentebestuur.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
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Dioxine in melk onderzocht - Noordhollands Dagblad
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22-2-1990 De melk van vier veehouders uit de Zaanse veehouders wordt onderzocht op
aanwezigheid van dioxine. De boeren bezitten land onder de rook van de
afvalverbrandingsinstallatie. Bij de verbranding van afval komt dioxine vrij. Er zijn geruchten over
verhoogde concentraties. De boeren zijn verbaasd dat ze de uitkomsten van eerdere onderzoeken
nog niet kennen.
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Pas op voor de Jongens van Jan Schalie - De Volkskrant
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Het rapport Aardbevingrisico's in Groningen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid was dodelijk
voor het ministerie van Economische Zaken en zijn relaties als het om de veiligheid van de
Groningers ging: tot een jaar geleden was die totaal ondergeschikt aan het vermeende economisch
belang. Het rapport wijdde ook een conclusie aan het stelsel dat verantwoordelijk is voor de
gaswinning: 'In het huidige stelsel is het ministerie van EZ zowel onderdeel van de exploitatie als
hoeder van alle in het geding zijnde publieke belangen. Dit draagt eraan bij dat het
veiligheidsbelang als zelfstandig belang niet goed is belegd. Er was geen ruimte voor
tegengeluiden, doordat andere ministeries en lokale overheden niet of nauwelijks betrokken zijn bij
de besluitvorming over gaswinning.' Die conclusie is niet alleen interessant voor Groningers bij wie
de grond beeft. Voor de bewoners van Terschelling bijvoorbeeld. Zij weten nu dat 'het stelsel' niet is
geïnteresseerd in hun veiligheid, noch in de kwaliteit van hun natuurgebieden. Werelderfgoed?
Natura 2000? Neen, het economisch nut voor het bedrijf Tulip Oil!
Het rapport moet ook een schok der herkenning teweeg hebben gebracht bij degenen die onder
windmolens wonen die bovenop gasleidingen zijn gebouwd. Veiligheid? Nog meer impact heeft het
rapport voor al de gebieden in Nederland waar schaliegas te vinden valt. Ron Lodewijks,
onderzoeksjournalist bij het Brabants Nieuwsblad, heeft de afgelopen jaren een boeiend dossier
opgebouwd over de manier waarop 'het stelsel' in de provincie Brabant te werk gaat. De Britse
maatschappij Cuadrilla Resources heeft vanaf 2009 een opsporingsvergunning van Economische
Zaken en wilde in 2010 bij Boxtel gaan proefboren.
Het 'stelsel' (inclusief Energiebeheer Nederland, TNO en de Mijnraad), zag geen enkel bezwaar. Er
bleek alleen een probleem. Tegenover de beoogde locatie staat een datacenter van de RABO-bank
dat voor de koeling afhankelijk is van grondwater. De rechtbank in Den Bosch vernietigde
uiteindelijk de vergunning en op 6 februari 2015 heeft de provincie Brabant een verbod op
schaliegasboringen opgenomen in de provinciale milieuverordening. Maar er zijn ook andere
maatschappijen met een opsporingsvergunning, de reden dat totaal negen provincies zich
schaliegasvrij hebben verklaard, naast diverse regio's en talloze gemeenten. Juist deze
bestuurslagen ziet de Onderzoeksraad voor Veiligheid als de broodnodige tegenkrachten tegen het
stelsel. Kamp lijkt die tegenstand aan zijn laars te lappen.
Ik raad iedereen aan om zijn omgeving op de dertien kaartjes achterin de notitie op te zoeken. En
dan nog eens goed na te denken op welke partij hij op 18 maart gaat stemmen. Een tip: de
Jongens van Jan Schalie bestaan niet alleen uit VVD'ers. De voorzitter van de Mijnraad is een
prominente sociaal-democraat. En denk eens aan die Commissarissen van de Koningin en
burgemeesters van Groningen van PvdA-huize die vanaf 1962 in de krant hadden kunnen lezen
wat er door de gaswinning misging.
is literatuurwetenschapper
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door Nico Volkerts
Texel ,,Zal ik er alvast een steen uithalen?’’ biedt Lutz Jacobi aan. Het Tweede Kamerlid,
Waddenspecialist voor de PvdA, laat er geen twijfel over bestaan dat wat haar betreft die coupure
in de dijk bij Oudeschild er wel mag komen. De stenen zijn echter degelijk gelegd en
waterschapsbestuurder Kees Stam hoeft niet in actie te komen om ’zijn’ dijk te beschermen.
Bovenop de trap over de dijk, met aan de ene kant de haven en de andere kant het dorp, stelt
Jacobi vast dat het twee gescheiden werelden zijn. ,,Ik sta achter de wens van Texel om haven en
dorp weer met elkaar te verbinden.’’
Er was eerder een coupure, brengt raadslid Alfred Schaatsenberg in herinnering. ,,Die zat precies
op deze plek, maar ging verloren bij de verhoging van de dijk.’’ Nu moet de dijk volgens nieuwe
inzichten nog verder verstevigd worden. In Oudeschild, gesteund door de gemeenteraad, wil men
liever een deel van de haven omdijken, met daarin sluisdeuren. De huidige dijk, die als een barriÚre
tussen dorp en haven wordt ervaren, kan dan voor een deel weg. Als dat niet lukt, zou er op zijn
minst een coupure in de dijk moeten komen. Jacobi: ,,Als je de veiligheid kunt verbinden met
gebiedsverbetering, dan moet je dat doen.’’
Waterschap Kees Stam, bestuurder van het Hoogheemraadschap, is ook van de partij. Hij wilde
graag bij het werkbezoek aanwezig zijn. Stam: ,,Er zitten twee kanten aan het verhaal. Het
Hoogheemraadschap heeft als taak de dijken veilig te maken. Daar krijgen we een bepaalde
hoeveelheid geld voor. Leuke oplossingen kosten doorgaans meer geld, dat wij niet hebben.’’ Ook
praktisch is een oplossing niet altijd eenvoudig. Stam: ,,Die buitendijk zou zeven meter hoog
moeten worden, terwijl waar we nu staan vijf meter genoeg is.’’
Hier en daar is het Hoogheemraadschap Texel tegemoet gekomen. Zo is in Oudeschild gekozen
voor het plaatsen van damwanden in de bestaande dijk in plaats van versteviging waardoor de
dijkvoet veel breder zou worden.
Bodemschatten Jacobi bekeek ook de Prins Hendrikdijk in ’t Horntje. Daar wordt de dijk met een
natuurlijke oplossing, de aanleg van een zanddijk, verstevigd, waardoor ook nieuwe natuur
ontstaat.
Jacobi bezocht in Oudeschild ook museum Kaap Skil, waar Corina Hordijk en Maarten Roeper
vertelden over de cultuurschatten op de bodem van de Waddenzee. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed heeft minder geld te besteden, waardoor dat erfgoed in rap tempo verloren dreigt
te gaan.
Piet Standaart (Texels Belang) vroeg aandacht voor de boeren op de Hoge Berg en de problemen
die ontstaan door rigide begrenzing als gevolg van Natura 2000. Ook de erfpachtkwestie kwam ter
sprake. Zo greep menigeen de gelegenheid aan het Kamerlid iets in te fluisteren, vanuit de
gedachte dat iets daarvan toch moet doorsijpelen in Den Haag.
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WIERINGERMEER - De gemeenteraad mag zich op donderdag 5 maart buigen over de
verplaatsing van het zweefvliegveld van de Ulkeweg naar de Hippolytushoeverweg. Het college
vraagt de plaatselijke volksvertegenwoordiging om een verklaring van geen bezwaar tegen de
nieuwe locatie.

De verhuizing van Zweefvliegclub Den Helder wordt ingegeven door de bouw van het Windpark
Wieringermeer. Twee lijnopstellingen - langs de Ulketocht en de Kleitocht - zijn geprojecteerd in
een aanvliegroute van de zweefvliegers. Als zij niet verhuizen, kunnen er minder windmolens
worden gebouwd en dat zou de haalbaarheid van het windpark onder druk zetten.
Voor de aanleg van het zweefvliegveld en de bouw van een clubhuis met hangar, werkplaats en
dergelijke, is bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Die wil het college wel
verlenen - een ruimtelijke onderbouwing is al geschreven - maar het heeft daarvoor van de
gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar nodig.
Het college is van mening dat de zienswijzen, die door enkele omwonenden zijn ingebracht, een
verklaring van geen bezwaar niet in de weg hoeven te staan. Het karakter van de bezwaren is
nogal gevarieerd. Zo wordt gevreesd voor schrikreacties van melkvee, maar de zweefvliegclub
geeft aan nooit lager dan tweehonderd meter boven de weiden te zullen vliegen. Op andere
locaties zijn geen negatieve ervaringen met betrekking tot koeien bekend.
Andere omwonenden vrezen aantasting van de persoonlijke levenssfeer, geluidshinder,
toenemende verkeersdruk en waardevermindering van onroerend goed. De gemeente is van
mening dat die gevolgen wel mee zullen vallen en dat een zeker maatschappelijk belang enige
souplesse rechtvaardigt, als het gaat om de handhaving van stiltegebieden. Er zijn wettelijk
vastgestelde normen, om eventuele overlast te voorkomen. Voor financieel nadelige gevolgen is er
een planschaderegeling; die is bij wet geregeld, aldus het gemeentebestuur.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
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vervolg van voorpagina
De Goorn Het college van burgemeester en wethouders in Koggenland lijkt in een brief aan GS te
smeken of de aanleg van bedrijventerrein Distriport eindelijk kan doorgaan. Zo denkt de oppositie in
de raad er over. Volgens burgemeester Posthumus is de brief echt bedoeld als een aansporing
voor snel bestuurlijk overleg.
De korte brief aan de provincie bleek gisteren de marsroute naar een verhit debat in de raad, omdat
een deel van de raad bloed ruikt. Jim Mollet (Oké) wilde weten of de gemeente nu soms
tegenstander van Distriport is geworden, of dat het er hoe dan ook moet komen.
De provincie heeft de zaak rond een schadeclaim van 14 miljoen tegen de projectontwikkelaars
gewonnen en dus de handen vrij. De ontwikkelaars zouden de grond kopen, maar hadden teveel
twijfels. Een recent West-Fries onderzoek toont nu aan dat teveel bedrijvengrond wordt ontwikkeld.
Dus een streep door Distriport? Mollet hoopt van wel, maar stelt dat zinsneden als ’voortvarende
aanpak’ en ’concrete belangstelling uit het buitenland’ in de Koggenlandse brief iets anders
aangeven. ,,We zijn dus tegen teveel bedrijventerreinen en tegelijkertijd nog steeds voorstander
van Distriport?’, vroeg hij vol ongeloof. Ook PvdA’er Gerard van Beusekom vindt dat het college de
weg juist open zet voor de aanleg.
Geen rol ,,Dat is een verkeerde uitleg’’, reageerde de burgemeester. ,,Koggenland heeft geen rol in
dit plan, wij hebben alleen meegewerkt aan het bestemmingsplan. Maar wij willen op geen manier
risico voor dit plan gaan lopen, op wat voor manier dan ook. Dat is altijd ons standpunt geweest.’’

Het college wil liefst snel weg uit het juridische ’moeras’ dat Distriport dreigt te worden. ,,Daarnaast
willen wij als gemeente niet eens de schijn oproepen dat wij betrokken kunnen raken bij latere
schadeclaims.’’
Volgens Posthumus komt het erop neer dat de provincie nu nog steeds eigenaar is van een groot
gebied in Koggenland. ,,Wat wij willen, is liefst nog voor de Statenverkiezingen om tafel met de
gedeputeerde’’, aldus de burgemeester. ,,Er is echt belangstelling. Maar wij gaan daar niet over ’’
,,Een aparte manier van helderheid vragen’’, reageerde van Beusekom. ,,Het is in ieder geval
duidelijk’’, reageerde burgemeester. ,,Deze provincie munt uit om op een soms fatale manier
dingen te vertragen, met even zo fatale besluiten tot gevolg. Dat is de grote dreiging.’’
Ook GBK voelt zich wat overvallen door de brief. Fractievoorzitter Nico Bijman vond het tijd de
positie van zijn CDA helder te maken: ,,wij zijn altijd tegen de komst Distiport geweest’’, verklaarde
hij.
,,We hebben bestuurlijke verantwoording genomen om mee te werken aan de procedure, meer
niet. Als er beren op de weg zijn, dan zijn ze niet van ons.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
‘Regels staan ontwikkeling van winkelcentra in de weg’ - Cobouw
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Winkelgebieden waar geen regels gelden. Het klinkt curieus, maar toch is dat waaraan Platform31
werkt. Het gaat om een landelijke pilot van anderhalf jaar waarbij gemeentelijke, provinciale en
landelijke regels tegen het licht worden gehouden.
“Er zijn in het verleden veel regels bedacht die gelden in winkelgebieden •, zegt Arjan Raatgever,
die vanuit Platform31 leiding geeft aan het project. “Ze hadden in de tijd dat ze werden ingevoerd
natuurlijk wel degelijk een functie. In de loop der jaren onstond een onpraktische opeenstapeling.
Die past niet meer bij hoe winkelgebieden zich de komende jaren moeten ontwikkelen. Sommige
regels staan nieuwe, innovatieve winkel- en horecaformules in de weg. •
Het betreft uiteenlopende bepalingen onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals
bestemmingsplannen en het gebruik van de openbare ruimte. Ook sectoraal beleid voor
bijvoorbeeld horeca en detailhandel speelt een rol. De regels beperken ondernemers in hun
mogelijkheden en leiden vaak tot hoge kosten.
Het proefproject heet Regelloze Winkelgebieden. De inschrijvingstermijn loopt tot en met vrijdag 27
februari. De pilot moet ervoor zorgen dat het aantal regels waarmee ondernemers te maken krijgen,
wordt verminderd terwijl er juist meer mogelijkheden moeten komen voor innovatieve
retailconcepten. Gezien het gegeven dat de winkelsector moeilijke tijden doormaakt, is de behoefte
daaraan groot. Aanpassingen in de regelgeving kunnen ertoe leiden dat de leegstand in
winkelcentra daadwerkelijk vermindert. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om winkels
eenvoudiger te verbouwen, samen te voegen of een nieuwe bestemming te geven. •
Het zonder overleg schrappen van uiteenlopende regels is natuurlijk niet mogelijk. Om die reden
werkt Platform31 eraan dat gemeenten en rijksoverheid de regeldruk gedurende de looptijd van de
pilot stapsgewijs omlaag brengen.Draagvlak
De bedoeling van het project is niet om in het algemeen bestaande wet- en regelgeving tijdelijk op
te heffen. “Hinderende regels kunnen per casus verschillen. We leveren daarom in feite maatwerk,
want we kijken per deelnemend gebied welke bepalingen het meest in de weg zitten. Het is daarom
belangrijk dat er in deelnemende winkelgebieden draagvlak voor deelname bestaat vanuit de lokale
ondernemers, gemeente en het liefst ook vastgoedeigenaren •, legt Raatgever uit.

Het proefproject loopt in de pas met de doelen die minister Kamp (economische zaken) met de
nationale Retailagenda wil bereiken. De plannen van de bewindsman zijn dus een stimulans voor
de pilot. Tegelijkertijd kunnen de ervaringen die in de deelnemende winkelgebieden worden
opgedaan, dienen als voorbeelden voor winkelcentra in andere delen van het land. Een bijkomend
voordeel van die werkwijze is dat op basis van de ervaringen in de deelnemende winkelgebieden
misschien ook de landelijke wet- en regelgeving kan worden aangepast. “Inmiddels hebben zich
diverse winkelgebieden aangemeld via gemeenten en ondernemersverenigingen •, zegt
Raatgever. “We zijn op zoek naar nog meer deelnemers. Zowel winkelgebieden in krimp- en
groeiregio’s, grote steden of dorpen komen in aanmerking. •
Quickscan G32 gemeenten
Het onderzoek ‘De binnenstad als buitenkans’ van het Bureau voor Economische Argumentatie
biedt inzicht in de problemen waarmee de detailhandel in de binnensteden van G32 gemeenten
wordt geconfronteerd. Tussen 2004 en 2011 daalde de omzet van de winkeliers daar fors, soms
wel tot 40 procent. Dat is onder meer te wijten aan de populariteit van winkelen via internet. Het
huidige winkeloppervlak van de winkelsteden moet daarom met 10 tot 20 procent kleiner.De
onderzoekers noemen verschillende instrumenten om de problematiek aan te pakken. Zo adviseren
zij dat gemeenten meer grip krijgen op het vastgoed om zo beter te kunnen sturen op de gewenste
ontwikkelingen in de binnenstad. De onderzoekers tekenen daarbij aan dat in het bijzonder buiten
de krimpende kernwinkelgebieden de aandacht minder eenzijdig moet uitgaan naar winkels. Ze
pleiten voor een mix van onder meer wonen, werken en horeca. Om dat te bereiken is een
financiële injectie nodig. Daarnaast moet het beleid dat gericht is op de ontwikkeling van
binnensteden op de schop.
Fotobijschrift
Winkelcentrum in Hoofddorp. Leegstand is tegen te gaan als winkels eenvoudiger zijn te
verbouwen, samen te voegen of een nieuwe bestemming te geven.Archieffoto: Fotopersbureau
Dijkstra
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Ook woningbouw op aanpalende bedrijfspercelen
Purmerend Na het vestigen van voorkeursrecht op de terreinen van transportbedrijf Prins op
bedrijventerrein De Where, heeft de gemeenteraad van Purmerend nu een voorbereidingsbesluit
genomen voor het complete bedrijventerrein.
Daarmee moet worden voorkomen dat zich ’ongewenste ontwikkelingen’ voordoen op De Where.
De gemeente heeft daar plannen voor woningbouw. Het wijkje gaat Klein Where heten. De
gemeenteraad stemde vorig jaar al in met een gefaseerde planontwikkeling van de wijk. Momenteel
wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.
Zolang dat nieuwe bestemmingsplan niet is vastgesteld, geldt het huidige bestemmingsplan nog.
En op grond daarvan kan bedrijfsbebouwing worden opgericht, uitgebreid en vernieuwd. Op enkele
plaatsen kunnen ook de huidige bedrijfsactiviteiten worden omgezet naar een zwaardere categorie.
,,Gelet op het voorgestane toekomstbeeld voor het gebied is het ongewenst dat van deze
mogelijkheden nog gebruikt gemaakt wordt’’, aldus het college.

Haast maken De manier om dat te voorkomen, is het nemen van een voorbereidingsbesluit.
Daarmee kunnen aanvragen van bedrijven worden tegengehouden, en mogen vergunningen niet
worden verleend. De maatregel houdt wel in dat de gemeente Purmerend haast moet maken. Een
voorbereidingsbesluit geldt namelijk maar één jaar.
Als binnen die termijn het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan ter inzage is gelegd, kan er
op het stadhuis opgelucht adem worden gehaald. Dan loopt de bescherming tegen ongewenste
ontwikkelingen door tot het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden. Eventuele aanvragen
van bedrijven die zijn blijven liggen, worden dan getoetst aan de nieuwe regels en maken dan geen
schijn van kans meer.
Ook twee naastgelegen bedrijfspercelen aan de Purmerweg, ter hoogte van de rotonde met de
Gorslaan, worden meegenomen in het voorbereidingsbesluit. De eigenaren van die percelen
hebben te kennen gegeven dat ze ook overwegen om woningen op de plek van de bedrijven te
bouwen.
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Hilversum Het bestuur van Scouting Heidepark in Hilversum is heel blij: ze kunnen eindelijk hun
nieuwe clubhuis op Anna’s Hoeve gaan bouwen. Dat is mogelijk doordat de Vereniging van
Vrienden van het Gooi stopt met de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het
bestemmingsplan.
Gisteren maakten de Vrienden die stap bekend. Het allerbelangrijkste argument daarvoor is dat de
Hilversumse gemeenteraad 7 januari besloot de Weg over Anna’s Hoeve te verleggen. Daarnaast
hebben de Vrienden naar eigen zeggen van de Hilversumse wethouders Van Vroonhoven (natuur)
en Voorink (ruimtelijke ordening) dusdanige antwoorden op hun vragen gekregen dat ze de zaak bij
de Raad van State met een gerust hart staken.
Volgens waarnemend Vrienden-voorzitter Johan Jorritsma gaat het daarbij om twee dingen. In de
eerste plaats garanderen de wethouders dat het nieuwe clubhuis van Scouting Heidepark
’ecologisch inpasbaar’ is. ,,Dat houdt in dat delen van het gebied worden afgeschermd, zodat men
niet overal kan komen.’’ Geen ongelimiteerd rondlopende scouts dus. Verder hebben de twee
wethouders gezegd dat zowel voor de snelle HOV-busbaan als voor het nieuwe scoutingclubhuis
natuurcompensatie komt. ,,Daarvoor moeten de gemeente en de provincie nu zorgen, liefst binnen
het gebied (Anna’s Hoeve, red.) en anders erbuiten’’, zegt Jorritsma.
In september veegde voorzitter Van Sloten van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State de argumenten van de Vrienden van tafel. Die startten daarop de bodemprocedure, die ze nu
dus intrekken.
Namens Scouting Heidepark toont penningmeester Willem Hendrik van de Wetering zich
opgetogen dat de kogel eindelijk door de kerk is. ,,Het was juridisch voor de Vrienden van het Gooi
toch al een onhaalbare zaak. Maar omdat ze hun conflict met de gemeente uitvochten over onze
rug hebben wij driekwart jaar vertaging opgelopen. Heel treurig. Gelukkig mogen we van de
gemeente nog tot 1 september blijven zitten in ons oude clubhuis (aan de Anton Philipsweg, red.).’’
Wanneer de bouw van het nieuwe clubhuis begint, kon Van de Wetering gisteren nog niet precies
aangeven. ,,Zo snel mogelijk, maar daarvoor moeten we wel eerst wat zaken regelen. Zo moeten
we weer met de aannemers aan tafel. En we hadden al toezeggingen van goede doelen, maar die
moeten we nu heractiveren. Desondanks blijft het schrapen.’’ De scoutinggroep is daarom op de
website een fundraising begonnen. Deurklinken, tegels, grote en kleine donaties, alles is welkom.
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De Goorn Wat er ook gaat gebeuren met het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout; de
gemeente Koggenland weigert ook maar een ’millimeter’ financieel risico te nemen. Dat ligt bij de
provincie, aldus burgemeester Rob Posthumus gisteravond in de gemeenteraad. Een deel van de
politiek in Koggenland vindt dat burgemeester en wethouders de eigen zaak in een brief aan GS
niet bepaald duidelijk hebben bepleit. ,,Het lijkt er juist op alsof u wil dat Distriport snel wordt
aangelegd’’, aldus raadslid Gerard van Beusekom (PvdA). Probleem is dat Koggenland met de
andere gemeenten in de regio ook tot de slotsom is gekomen dat er geen markt meer is voor een
groot bedrijventerrein zoals Distriport. Volgens Posthumus is de brief een oproep aan de provincie
juist zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.
Regionaal 7:
Snel weg uit het moeras
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21 Soesters bij Raad van State - Gooi- en Eemlander
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Soest Lopende band werk mag je het niet noemen, maar de Raad van State in Den Haag heeft
vandaag en morgen wel erg veel Soesters op de rol staan. Het gaat om in totaal 21 bezwaren
tegen het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied, waarin de provincie volgens veel mensen te
streng en rigide is geweest. De gemeenteraad was al akkoord met een aantal onderdelen, maar de
provincie stak er daarna een stokje voor. Het is nu de beurt aan advocaten van al die Soesters om
de rechter (Raad van State) te overtuigen van hun gelijk.
Bij de dossiers zitten voor veel Soesters bekende zaken als de gewenste verhuizing van boer
André Dorresteijn naar de Soester polder, Camping Kennels dat wil uitbreiden, Anton van Hofslot
aan de Birkstraat, horeca bij de Kleine Melm langs de Eem. De provincie heeft altijd gezegd dat de
regels vooraf heel duidelijk waren en Soest zich daar gewoon aan had moeten houden.
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Texel ,,Zal ik er alvast een steen uithalen?’’ biedt Lutz Jacobi aan. Het Tweede Kamerlid,
Waddenspecialist voor de PvdA, laat er geen twijfel over bestaan dat wat haar betreft die coupure
in de dijk bij Oudeschild er wel mag komen. De stenen zijn echter degelijk gelegd en
waterschapsbestuurder Kees Stam hoeft niet in actie te komen om ’zijn’ dijk te beschermen.
Bovenop de trap over de dijk, met aan de ene kant de haven en de andere kant het dorp, stelt
Jacobi vast dat het twee gescheiden werelden zijn. ,,Ik sta achter de wens van Texel om haven en
dorp weer met elkaar te verbinden.’’
Er was eerder een coupure, brengt raadslid Alfred Schaatsenberg in herinnering. ,,Die zat precies
op deze plek, maar ging verloren bij de verhoging van de dijk.’’ Nu moet de dijk volgens nieuwe

inzichten nog verder verstevigd worden. In Oudeschild, gesteund door de gemeenteraad, wil men
liever een deel van de haven omdijken, met daarin sluisdeuren. De huidige dijk, die als een barriÚre
tussen dorp en haven wordt ervaren, kan dan voor een deel weg. Als dat niet lukt, zou er op zijn
minst een coupure in de dijk moeten komen. Jacobi: ,,Als je de veiligheid kunt verbinden met
gebiedsverbetering, dan moet je dat doen.’’
Waterschap Kees Stam, bestuurder van het Hoogheemraadschap, is ook van de partij. Hij wilde
graag bij het werkbezoek aanwezig zijn. Stam: ,,Er zitten twee kanten aan het verhaal. Het
Hoogheemraadschap heeft als taak de dijken veilig te maken. Daar krijgen we een bepaalde
hoeveelheid geld voor. Leuke oplossingen kosten doorgaans meer geld, dat wij niet hebben.’’ Ook
praktisch is een oplossing niet altijd eenvoudig. Stam: ,,Die buitendijk zou zeven meter hoog
moeten worden, terwijl waar we nu staan vijf meter genoeg is.’’
Hier en daar is het Hoogheemraadschap Texel tegemoet gekomen. Zo is in Oudeschild gekozen
voor het plaatsen van damwanden in de bestaande dijk in plaats van versteviging waardoor de
dijkvoet veel breder zou worden.
Bodemschatten Jacobi bekeek ook de Prins Hendrikdijk in ’t Horntje. Daar wordt de dijk met een
natuurlijke oplossing, de aanleg van een zanddijk, verstevigd, waardoor ook nieuwe natuur
ontstaat.
Jacobi bezocht in Oudeschild ook museum Kaap Skil, waar Corina Hordijk en Maarten Roeper
vertelden over de cultuurschatten op de bodem van de Waddenzee. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed heeft minder geld te besteden, waardoor dat erfgoed in rap tempo verloren dreigt
te gaan.
Piet Standaart (Texels Belang) vroeg aandacht voor de boeren op de Hoge Berg en de problemen
die ontstaan door rigide begrenzing als gevolg van Natura 2000. Ook de erfpachtkwestie kwam ter
sprake. Zo greep menigeen de gelegenheid aan het Kamerlid iets in te fluisteren, vanuit de
gedachte dat iets daarvan toch moet doorsijpelen in Den Haag.
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In verweer tegen afwijzen bouwplan - Haarlems Dagblad
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Zwanenburg Haarlemmermeer gaat in beroep tegen de afwijzing van een bouwplan in Zwanenburg
door de Inspectie Leefmilieu en Transport. De inspectie wil niet meewerken aan de bouw van 21
woningen op het terrein van KSB en Schreuder aan de Wilgenlaan. Een eerder afgekeurd
bouwproject van tien woningen aan de Populierenlaan is nu wel toegestaan.
De inspectie ziet toe op het Luchthavenindelingsbesluit. Op grond daarvan mag er rond Schiphol
geen woningbouw worden gerealiseerd. Uitzondering zijn kleine projecten tot 25 woningen. De
inspectie beschouwde eerst de twee bouwplannen in Zwanenburg als één project van 31 woningen
en wees ze daarom af.
Haarlemmermeer ging in beroep. Nu ziet de inspectie de twee plannen apart en mag het ene
bouwplan wel. Het andere, van 21 aan de Wilgenlaan, niet omdat het om een grootschalige
herstructurering van bestaand bedrijfsterrein zou gaan en dat mag niet leiden tot nieuwe woningen.
De gemeente is het daarmee oneens. De parketzagerij van de familie Schreuder wil de activiteiten
beëindigen, het onderhoudsbedrijf KSB wil verhuizen. Om dat financieel mogelijk te maken is de
woningbouw nodig.

Volgens Haarlemmermeer mocht in het verleden in soortgelijke situaties wel worden gebouwd in
Zwanenburg en moet het aan de Wilgenlaan dus ook mogen. De gemeente noemt als voorbeelden
woningbouw op de voormalige locatie van garage ’Herfst’ op de hoek DennenlaanZwanenburgerdijk (twaalf appartementen), slagerij ’Schouten’ aan de Dennenlaan (een bedrijf en
acht woningen) en medisch centrum Zwanenburg, met acht appartementen, waar vroeger een
jeansshop/schoonheidsspecialiste zat.
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Openbaar vervoer
UWV blij met platform buurtbus - Noordhollands Dagblad
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Zaanstad Uitkeringsinstantie UWV is blij met de oprichting van een landelijk platform voor
buurtbussen waartoe vanuit de Zaanstreek het initiatief is genomen. Ondertussen is er nog veel
verwarring over de nieuwe regels die het makkelijker zouden moeten maken voor ww’ers om
vrijwilligerswerk te gaan doen op de buurtbus of op andere terreinen.
Dat constateert woordvoerder Frank Bartelds van het UWV naar aanleiding van de conferentie
vorige week in Zaandam. Daar wisselden verschillende buurtbusverenigingen van gedachten over
het opzetten van een landelijk platform buurtbussen. Volgens Bartelds werd er vroeger gekeken of
het werk elders betaald werd gedaan, terwijl per 1 januari wordt gekeken naar de organisatie. Als
het werk door vrijwilligers wordt gedaan, dan is het mogelijk om het werk onbetaald te doen in de
ww. Dan moet de organisatie wel een speciale status hebben in de vorm van een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), aldus het UWV.
Toch biedt deze versoepeling nog geen soelaas voor veel ww’ers die nu vrijwillig aan de slag willen
op de buurtbus in de Zaanstreek waar met materieel wordt gereden dat door bijvoorbeeld
Connexxion wordt verzorgd. Bartelds: ,,Als de werkzaamheden worden verricht met materieel en
ondersteuning (dienstregeling, afhandeling klachten, betaling met ov-chipkaart) van de vervoerder
dan kan vrijwilligerswerk ook binnen de versoepelde regels niet worden toegestaan. Feitelijk
verrichten de vrijwilligers de werkzaamheden dan voor de vervoersmaatschappij.’’
Voorzitter Ben Baars van Buurtbusvereniging Zaanstreek Zuid vindt het raar dat het UWV zich
bemoeit met het materieel. ,,Waaraan ontleent het UWV het recht om daar in te mogen treden?
Dus als we een reizigersonvriendelijk systeem zouden invoeren en weer met contant geld zouden
gaan werken dan zouden we wel ww’ers mogen laten rijden?’’ Hij weet een oplossing: ,,Neem
gewoon weer zesduizend betaalde chauffeurs aan.’’ Nu rijden de buurtbussen in gebieden waar het
openbaar vervoer onrendabel is geworden en de overheid ervoor kiest om geen openbaar vervoer
te laten rijden. In elk geval gaat Baars bekijken of bijvoorbeeld het landelijke platform Buurtbus de
ANBI-status kan aanvragen waarmee ww’ers makkelijker toestemming krijgen. ,,Die status kan je
aanvragen voor alle buurtbussen.’’ Het UWV en het landelijk platform gaan binnenkort met elkaar
om de tafel.
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De SP heeft zaterdagochtend de Texelhopper getest door met vijftig mensen tegelijk een beroep op
de bus te doen. De groep begon in de trein op weg naar Den Helder met bellen naar de
regiecentrale in Den Burg om ritten over heel Texel te reserveren. Dat leidde tot chaos op 't Horntje,
waarna er extra bussen kwamen om iedereen te vervoeren. De test was onderdeel van de SPcampagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten op woensdag 18 maart. Texel was de start
van de campagne. Meer elders in deze krant.
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SP test Texelhopper met vijftig mensen Wisselende reacties op onverwachte test - Texelse
Courant
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Het was een voorbereide actie van de SP. Statenlid Marnix Bruggeman had een paar dagen van
tevoren voor iedereen alvast buskaartjes gehaald, waarna in de trein op weg naar Den Helder het
bellen naar de regiecentrale van de Texelhopper in Den Burg begon. Het leidde tot wachttijden
omdat niet alle vijftig telefoontjes tegelijk konden worden afgehandeld. Er waren één telefonist en
één centralist aanwezig. Op 't Horntje was het bij aankomst van de groep chaotisch, omdat niet
meteen iedereen met de twee aanwezige kleine bussen naar de gewenste bestemmingen vervoerd
kon worden. Volgens Marcel Slikker van Texeltours, die vervoer voor de Texelhopper doet, werd in
eerste instantie een bus voor 32 personen ingeschakeld en later nog een touringcar voor tien
mensen die op 't Horntje moesten achterblijven. Slikker: 'Er stond nog een touringcar voor de deur,
dus die heb ik maar even gepakt om hen te vervoeren.' De groep bestond uit vertegenwoordigers
van diverse SP-afdelingen in Noord-Holland. Voor de partij, verklaard tegenstander van de
Texelhopper, was de test een duidelijke aanwijzing dat het nieuwe systeem niet goed functioneert.
Tijdens een bijeenkomst na afloop in De Lindeboom werd verteld dat niet iedereen op de juiste
bestemming kwam of pas heel laat arriveerde. Er werd onder meer gepleit voor uitbreiding van de
capaciteit voor het geval het zomer ook druk wordt met toeristen. Vanuit de Texelhopper wordt in
een reactie gesteld dat de test van de SP laat zien dat het systeem werkt. 'De regiecentrale van de
Texelhopper werd totaal verrast met deze vijftig reizigers die tegelijk vervoerd wilden worden naar
allerlei verschillende bestemmingen', aldus een woordvoerder. 'Een situatie die in deze periode van
het jaar natuurlijk niet reëel is en het is maar de vraag of een dergelijke situatie in het topseizoen
voorkomt. Desondanks is het systeem zo flexibel dat op basis van ad hoc vervoer toch alle vijftig
reizigers vervoerd zijn.' De woordvoerder wijst erop dat de reizigers nu ook naar alle gewenste
bestemmingen konden. 'Dit in tegenstelling tot het oude systeem met enkel lijnbussen.' Volgens de
woordvoerder waren er ook reizigers die bij aankomst op hun bestemming niet wilden uitstappen.
Dat gold onder meer voor de bestemming Zwinweg. De SP-leden die daarheen wilden, kregen in
de bus te horen dat er op de Zwinweg niet veel te flyeren zou zijn. SP-lijsttrekker Remine Alberts
zou naar de Kadijksweg, maar daar ze kwam volgens haar nooit aan. Wel ging ze onder meer mee
naar De Cocksdorp. Slikker laat desgevraagd weten dat het had geholpen als ze even had
aangegeven dat haar bestemming prioriteit had. Hij wijst erop dat iedereen uiteindelijk binnen de
door de provincie gestelde normen is vervoerd. Volgens de woordvoering van de Texelhopper leert
de actie van de SP 'dat er met een paar kleine aanpassingen een nog betere service kan worden
geboden.' Statenleden Alberts en Bruggeman lieten weten dat de ervaringen worden gebundeld,
zodat bij de provincie iedereen de ervaringen met de Texelhopper in de praktijk gelezen kunnen
worden. Alle ervaringen van de groep staan ook uitgebreid beschreven op de website van de SP in
Noord-Holland.
(c) Texelse Courant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
Geen controle tunnelonderhoud - Gooi- en Eemlander
24-02-2015 /pagina HDC_Binnenland_01 /sectie Binnenland /auteur friso bos
f.bos@hollandmediacombinatie.nl
door Friso Bos
IJmuiden Rijkswaterstaat (RWS) controleert niet en heeft er dus geen notie van of belangrijke
reparaties aan verkeerstunnels adequaat zijn uitgevoerd. De dienst wacht gewoon tot de volgende
onderhoudsinspectie van soms wel zes zeven jaar later.
Inspectierapporten van de Velser- en Wijkertunnel melden daardoor achterstallig onderhoud aan
essentiële veiligheidsystemen zoals vluchtdeuren, camerasystemen en koolmonoxidemelders.

,,We werken niet met lijstjes en hebben dus ook geen lijstje waarop we de uitgevoerde reparaties
aan tunnels afvinken’’, aldus directeur Netwerkmanagement Nancy Scheijven van RWS.
Krant Scheijven zei dat naar aanleiding van een onderzoek dat deze krant naar de veiligheid in de
Velsertunnel deed. Over die tunnel werd in 2011 een lijst opgesteld met meer dan honderd zeer
ernstige mankementen aan veiligheidsystemen.
Uit het rapport bleek dat het goed mogelijk is dat er een ongeluk in de tunnel gebeurt zonder dat de
verkeerscentrale dat Ìberhaupt merkt. Van veertien mankementen kan Rijkswaterstaat zeggen dat
ze daadwerkelijk zijn opgelost, deze gebruikte de dienst dan ook in het persbericht met de titel ’De
Velsertunnel is veilig’. ,,Van de rest kan ik het niet nagaan’’, bekende Scheijven. ,,De controle laten
we over aan de aannemer, dat houden we zelf niet bij.’’
Later maakte de krant melding van de kritiek van de onafhankelijke veiligheidsbeambte op de
tunnelveiligheid. ,,Onderhoud heeft geen prioriteit bij Rijkswaterstaat’’, meldt hij in zijn jaarverslag
over 2013. ,,Het is veel te budgetgericht en reactief, dus onderhoud als iets al echt kapot is.’’
De berichtgeving van RTV Noord-Holland en ’EenVandaag’ bevestigt het onderzoek dat deze krant
afgelopen zomer naar de Velsertunnel deed. Deze tunnel is er verreweg het slechtste aan toe. De
staat van de Wijker-, Schiphol- en Zeeburgertunnel laten zich hier in de verte niet mee vergelijken.
RTV Noord-Holland en ’EenVandaag’ behandelen de vier tunnels in één keer, maar citeren met
name uit het rapport over de Velsertunnel. De twee media meldden verder dat de Algemene
Rekenkamer schat dat het achterstallig onderhoud aan alle zestien Rijkstunnels 478 miljoen euro
bedraagt.
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Haarlems Dagblad - Noordhollands Dagblad - IJmuider Courant
Naar boven
Tunnels vol mankementen - Metro NL
24-02-2015 /pagina 008 /editie 1
Onderhoud
Het onderhoud aan de Velser-, Wijker-, Zeeburger-, en Schipholtunnel laat ernstig te wensen over.
Dat blijkt uit inspectierapporten in het bezit van EenVandaag en RTV Noord-Holland.
Brandmeldings- en brandblusinstallaties werken niet, camera- en omroepinstallaties zijn stuk en
vluchtwegen zijn lek waardoor er bij brand rook in de vluchttunnel kan komen. In totaal gaat het om
tientallen gebreken in de vier rijkstunnels. anp
(c) Metro NL 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
N241 Wie mooier moet worden, moet eerst bloeden - Noordhollands Dagblad
24-02-2015 /pagina SCH_Regio_02 /editie SCH /auteur HDC Media
Schagen Natuurliefhebbers zullen even slikken. Langs de N241 Schagen-Verlaat is sprake van een
grootscheepse kaalslag. Bomen en struiken worden massaal gekapt. Dat gaat gepaard met
verkeershinder, regelaars leiden de boel in goede banen. Ter hoogte van het crematorium mogen
overigens enkele bomen blijven staan.
Het verdwijnen van het groen dient een doel, de belangrijke verkeersader wordt namelijk de
komende tijd opgeknapt. Oude sloten worden gedempt en nieuwe gegraven. Gedeputeerde
Elisabeth Post en de wethouders Theo Groot van Hollands Kroon en Sigge van der Veek van
Schagen gaven het startsein voor de opknapbeurt. Leerlingen van basisschool Sint Jan uit

Waarland, de Brede School uit ’t Veld en het Clusius College uit Schagen plaatsten met behulp van
een graafmachine een tijdcapsule in een gat langs de N241.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Omrijden bij Markerwaardweg - Noordhollands Dagblad
24-02-2015 /pagina ENK_Regio_05 /editie ENK /auteur HDC Media
Medemblik Na veel voorbereidend werk, is het werk aan de Markerwaardweg (tussen Hoogkarpsel
en Medemblik) nu echt begonnen.
In deze eerste fase wordt het gedeelte van Markerwaardweg van de Marktweg in Zwaagdijk-Oost
tot de Droge Wijmersweg in Onderdijk aangepakt. De weg wordt verbreed en er komt een rotonde
bij de Droge Wijmersweg. Een deel van het verkeer moet daarom omrijden.
Van 6 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds is de Markerwaardweg vanaf de noordkant gewoon
open, verkeer vanaf de zuidkant moet over de Parallelweg naar de Markerwaardweg rijden. Hier
komt ook een tijdelijk fietspad in twee richtingen. Het landbouwverkeer rijdt over de
Markerwaardweg. ’s Avonds en 's nachts gaat de weg helemaal dicht en kan verkeer uit de richting
Hoogkarpel ook over Parallelweg, terwijl verkeer uit de richting Medemblik moet omrijden via de
Westerzeedijk, A7 en de Westfrisiaweg.
Vanaf medio april begint het werk aan de Westerzeedijk tussen de A7 en Medemblik.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Kans om trekkers uit Heiloo te houden’ - Noordhollands Dagblad
24-02-2015 /pagina ALK_Regio_07 /editie ALK /auteur henk-jan den ouden
door Henk-Jan den Ouden
Heiloo Als de afslag A9 er komt, kan er meteen een ander knelpunt worden opgelost: het
landbouwverkeer door de bebouwde kom van Heiloo. Landbouworganisaties LTO en Cumela
pleiten ervoor, de parallelweg langs de A9 van de Lagelaan tot aan de Kanaalweg toegankelijk te
maken voor trekkers.
,,Deze kans mogen we niet missen’’, zegt Jan-Willem Apeldoorn, vertegenwoordiger van LTO
Kennemerland. ,,Er zijn nu per jaar 17.000 verkeersbewegingen met landbouwvoertuigen door
Heiloo. Dat zijn agrariërs en loonwerkers die zich niet alleen binnen Heiloo verplaatsen maar ook
vanuit bijvoorbeeld Egmond en Heerhugowaard. En dat worden er niet minder de komende jaren.’’
Een groot deel daarvan gaat nu via de Kennemerstraatweg dwars door Heiloo. Dat komt omdat de
route langs de oostkant van de A9 nu onbruikbaar is voor landbouwverkeer. ,,Dat is een veredeld
fietspad’’, zegt Apeldoorn. ,,Het is veel te smal. Landbouwverkeer kan elkaar daar absoluut niet
passeren, dus neemt het de route langs de Kennemerstraatweg.’’ ,,Landbouwvoertuigen zijn al
gauw drie meter breed, met ontheffing kan dat 3,50 meter zijn’’, legt Ruud van Vliet van
brancheorganisatie van loon- en grondverzetbedrijven Cumela uit. ,,Ook de Kennemerstraatweg is
daar eigenlijk te smal voor. Vrachtwagens bijvoorbeeld zijn maar maximaal 2,50 meter breed.’’
Als de aansluiting Heiloo op de A9 wordt aangelegd, blijft in het huidige voorstel van de provincie
de parallelweg liggen voor landbouwverkeer en wordt er een brede 80-kilometer naast aangelegd
om verkeer van de snelweg naar bedrijventerrein Boekelermeer te verwerken. ,,Die weg zal niet zo
heel druk worden’’, voorspelt Van Vliet. ,,Het zou veel beter zijn de weg te veranderen tot een brede
tweebaansweg. Dat scheelt ook in het grondgebruik, één weg neemt minder ruimte in dan twee. En
er hoeft minder te worden gecompenseerd omdat er meer natuur behouden blijft.’’

Het is aan de wegbeheerder om te beslissen of snelle trekkers, die met gemak de 40 of 45
kilometer per uur halen, op een 80-kilometerweg mogen rijden. Die wegbeheerder wordt in dit geval
volgens Van Vliet de gemeente Heiloo. Hij zou het wel weten. ,,Er zijn voordelen mee te halen.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterhuishouding
Nog veel vragen over Noordervaart - Noordhollands Dagblad
24-02-2015 /pagina ALK_Regio_03 /editie ALK /auteur gerard van engelen
g.van.engelen@hollandmediacombinatie.nl
door Gerard van Engelen
Tips voor herinrichting ’Verlaag de weg’ ’Denk aan onze bietenrooiers’
Stompetoren Rotondes, een inhaalverbod: de Noordervaart bij Stompetoren wordt veiliger. Die
toezegging hebben de bewoners al op zak. Het weerhield ze er gisteravond niet van om de
provinciale deskundigen te bestoken met vragen en suggesties.
De provincie probeert al jaren om inwoners van Schermer en Beemster mee te krijgen in plannen
om de Noordervaart te herinrichten. Sinds augustus 2012 worden gesprekken gevoerd met
dorpsraden, ondernemers, bewoners en lokale politici. Ondanks aanpassingen blijven vragen
opborrelen, ondervonden omgevingsmanager Stef Bakker en zijn team deskundigen gisteravond in
het Schermer Wapen.
Ze waren gekomen om ’goed te luisteren’, maar ook om te vertellen wat de provincie nu precies wil.
En dat botst soms. Want de wens van omwonenden om het wegdek van de Noordervaart bij de
inrichting met circa 20 centimeter te verlagen (’dan komt die tenminste op gelijk niveau met de korte
invoegstroken die we nu hebben om vanuit ons erf de weg op te rijden’) lijkt onhaalbaar. Het
waterbergende vermogen van de weg zou dermate afnemen dat de herinrichting wellicht binnen
dertig jaar (normaal 80) weer overnieuw zou moeten omdat de fundering sneller weggevreten wordt
door het grondwater. Plannen om de invoegstroken verder te versmallen pikken de bewoners niet.
Dat maakt het invoegen niet veiliger.
Een inhaalverbod kan, maar dan wordt de weg breder vanwege de benodigde dubbele belijning.
Daardoor wordt de berm smaller en het talud steiler. Dus heb je vangrails nodig om te voorkomen
dat verkeer in de sloot belandt.
Bomen kappen voor verbreding? Geen optie. ,, Die grond is van het hoogheemraadschap.We
moeten wel binnen onze eigendomsgrenzen blijven.’’
De bietenrooiers die straks achter de tractoren het erf op zwenken kunnen schde oplopen door de
nieuwe vangrail. Bakker: ,,Daar gaan we naar kijken.’’ De omgevingsmanager moest af en toe als
een schoolmeester de orde handhaven, want iedereen had wel een mening. Na een
brainstormsessie aan de verschillende tafels waren alle wensen en kritiekpunten weer
geïnventariseerd. ,,U ziet ons hier snel weer terug’’, beloofde Bakker.
Morgen strijkt het provinciecircus neer in Beemster.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Vragen van NHD over Distriport

Van

)

Aan
Verzonden




Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
dinsdag 24 februari 2015 10:26

Hoi Jaap,
en
Door het NHD was naar
een mail gestuurd met betrekking tot Distriport in
Koggenland. De vraag was of zij als fractie een aantal vragen konden beantwoorden met
betrekking tot dit onderwerp.
gaf aan dat het beste was om dit door Jaap en het
campagneteam te laten beantwoorden in verband met de campagne. De vragen zijn als volgt:
Wat is de beste optie?
Hoe verder met dit bedrijventerrein?
Als deze vragen zijn beantwoord willen zij deze plaatsen op zaterdag in het NHD. De antwoorden
moeten worden gestuurd naar: m.menger@hollandmediacombinatie.nl.
Met vriendelijke groeten,

T (023) 514 4773
M
Paviljoenslaan 7 2012 JE Haarlem
www.cdanh.nl
www.noord-holland.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Berkhout is Boos! <nieuws@berkhoutisboos.nl>
maandag 3 juni 2013 12:04
Secretariaat Bond
Open brief aan raadsleden - rekenkamerrapport

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS!
maandag, 03 juni 2013
De gek oppelde afbeelding k an n et wo den wee gegev en Het bestand s mogelijk v e plaa st heeft een ande e naam gek egen of is v e w jde d Cont olee of de k oppel ng v e wi st naa het u ste bes and en de juis e loca ie

Aan de raadsleden van de gemeente Koggenland

Berkhout, 2 juni 2013
Betreft: Raadsvergadering 3 juni 2013 punt 7, bespreking Onderzoeksrapport Distriport

Geacht raadslid,

Maandagavond moet u een beslissing nemen over het rapport van de rekenkamercommissie over Distriport.

Leest u het nawoord van de commissie nog eens goed door, daarin staat kort en bondig het oordeel van de commissie
over de handelwijze van het college verwoord. De commissie stelt dat het college de verklaring vooraf aan de raad had
moeten voorleggen en de Stec-bijlagen had moeten verstrekken. FinanciÃ«le risicoâ€™s zijn onvoldoende gedeeld met
de raad. Het rechtmatigheidsonderzoek was bedoeld om te bewijzen dat alles goed is gegaan. De commissie toont
evident aan dat dat op diverse punten niet zo is.

Kortom, het college tekende in juni 2007 een verklaring en zegde haar volledige medewerking toe, in strijd met uw
raadsbesluit. Onwelgevallige informatie hield zij echter voor u achter. Daardoor zijn alle inspraakprocedures en
discussies in de raad na 2007 volledig zinloos geworden. FinanciÃ«le risicoâ€™s zijn niet via de jaarrekening of
begroting aan u medegedeeld. Bovendien is de Raad van State namens u onjuist geÃ¯nformeerd over de actuele,
concrete behoefte.

1

U bent als raad op diverse momenten genegeerd, buitenspel gezet en onjuist geÃ¯nformeerd. Tenzij u - in beslotenheid
- wÃšl volledig van alles op de hoogte wasâ€Š. Dan heeft u buitengewoon onverstandig gehandeld en bovendien de
inwoners van Koggenland een rad voor ogen gedraaid.

De discussie van maandag hoort over integriteit en behoorlijk bestuur te gaan. Is het bestuur van Koggenland nog
geloofwaardig? Bent u dat zelf nog? Daarover moet u als raadsleden beslissen.

Wij wensen u wijsheid en hopen dat u het door burgers in u gestelde vertrouwen niet beschaamt.

Met vriendelijke groet, namens Berkhout is Boos!

Bijlagen:

• nawoord van de rekenkamercommissie
• openstaande vragen over rapport door BiB
• tekst inspraak BiB bij raadsbrede commissie d.d. 30 mei 2013

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook
wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
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Van

business@anp.nl

Aan

Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)

Verzonden

vrijdag 20 februari 2015 10:07

Vrijdag 20 februari 2015
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Den Haag Vandaag
Ons-kent-ons en dat Limburgs wij-gevoel - Algemeen Dagblad - 20-02-2015
Is Den Uyl schuldiger dan Kamp? - De Volkskrant - 20-02-2015

Gemeentezaken
'Nieuw geld ontregelt Bloemendaal' - Het Parool - 19-02-2015
GroenZwart - Texelse Courant - 19-02-2015
Muiden draait enthousiasme de nek om - Gooi- en Eemlander - 20-02-2015
Burgemeester langer weg - IJmuider Courant - 20-02-2015
’Waterland redt het niet meer alleen’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
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Han van Leeuwen langer weg - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Bloemendaal werkt aan bestuursmores - Haarlems Dagblad - 20-02-2015
Plasterk heeft vertrouwen in fusiegemeente - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015

Provinciaal bestuur
Hero Brinkman in opspraak over verhoor - NRC Handelsblad - 18-02-2015
Gelderland vordert 5,8 miljoen van regiotaxi - Reformatorisch Dagblad - 19-02-2015
Nog geen standpunt over gaswinning - Texelse Courant - 19-02-2015
Bloemendaal werkt aan bestuursmores - Haarlems Dagblad - 20-02-2015
Getergde Hooijmaijers laat zich niet de mond snoeren - Haarlems Dagblad - 20-02-2015
PvdA kampioen opcenten vangen - De Telegraaf - 20-02-2015
SP stelt Statenvragen over weigeren rolstoeler - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Schoonmaak in waddengebied ’t Schor - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Ons-kent-ons en dat Limburgs wij-gevoel - Algemeen Dagblad - 20-02-2015
Opening nieuwe getijdencentrale - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Hooijmaijers: Knoeienkón niet - De Telegraaf - 20-02-2015

Bibliotheken en archieven
Kopgroep Bibliotheken start vriendenactie - Wieringercourant meerbode - 17-02-2015

Raad stemt voor bestuursopdracht - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015

Cultuur
CDA wil fonds Waardevolle Herbestemming - Wieringercourant meerbode - 17-02-2015
Weer uitstel van executie voor kanon - Gooi- en Eemlander - 20-02-2015
Redding van de Huilende Dame in antiek fort - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015

Duurzame energie
‘Wind op zee kan écht goedkoper’ - NRC Handelsblad - 18-02-2015
Toch windpark in het zuiden? - HCnieuws - 19-02-2015
Windmolen goudmijn - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
’Onteigen en compenseer alle omwonenden’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
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Subsidie versterking natuur en recreatiemogelijkheden - Wieringercourant meerbode - 17-022015
CDA wil fonds Waardevolle Herbestemming - Wieringercourant meerbode - 17-02-2015
’Raadsleden, wat doet u uw burgers aan?’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Op valreep kleine wijzigingen in bestemmingsplan Oudeschild - Noordhollands Dagblad - 2002-2015
Geloof in sprookjes loont wel degelijk - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Ton gemeente voor Ontwikkelingsbedrijf - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
‘Geef jonge, innovatieve bedrijven een tijdelijke eigen rechtsvorm ’ - Het Financieele Dagblad 20-02-2015

Landbouw veeteelt en visserij
Windmolen goudmijn - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Agrariër kan door in Abtskolk en De Putten - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
’Onteigen en compenseer alle omwonenden’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Opening nieuwe getijdencentrale - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
’Halt aan bedrijfsterrein’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
’Verlies nemen met grond’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015

Flora en fauna
Wethouder: Gedeeld gebruik bospaden gaat niet werken - Alkmaarder Courant - 20-02-2015

Natuur en landschap

Subsidie versterking natuur en recreatiemogelijkheden - Wieringercourant meerbode - 17-022015
De grootste vuilstort van Nederland - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
GNR wil MOB-complex toch onderhouden - Gooi- en Eemlander - 20-02-2015
Agrariër kan door in Abtskolk en De Putten - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Wie begrijpt wat de grutto zegt? - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015

Recreatie
Toch windpark in het zuiden? - HCnieuws - 19-02-2015
Redding van de Huilende Dame in antiek fort - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Recreatieschap krijgt tik op vingers - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
Subsidie versterking natuur en recreatiemogelijkheden - Wieringercourant meerbode - 17-022015

Ruimtelijke inrichting
’Rem ontwikkelen bedrijfsterreinen’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015
’Verlies nemen met grond’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015

Schiphol
Ondanks groei zakt Schiphol naar vijfde plaats in Europa - Het Financieele Dagblad - 20-022015

Waterhuishouding
’Noodzaak dijkversterking al negen jaar niet bewezen’ - Noordhollands Dagblad - 20-02-2015

Jeugdzorg
Jeugdzorg onder regeldruk - NRC Handelsblad - 19-02-2015

Den Haag Vandaag
Ons-kent-ons en dat Limburgs wij-gevoel - Algemeen Dagblad
20-02-2015 /pagina 2 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur DEBORAH JONGEJAN
De partij van lik-op-stuk en streng straffen blijkt het zelf niet zo nauw te nemen met de regels. VVDKamerlid Mark Verheijen legde deze week tijdelijk zijn werk neer, na een aangifte wegens corruptie.
Hij is lang niet de enige VVD-politicus die in opspraak raakt. Hoe komt het dat het steeds misgaat
bij de regeringspartij?
DEBORAH JONGEJAN
vvd | Hoogleraar integriteit verklaart het gesjoemel dat rutte in verlegenheid brengt
DEN HAAG | Het kan snel gaan in de politiek. Nog geen 2 jaar geleden, in mei 2013, houdt premier
Rutte een toespraak op het congres van de VVD. Op dat moment ligt de partij onder vuur vanwege
het strafrechtelijk onderzoek naar oud-senator Jos van Rey. Rutte hamert op het belang van
integere politici, zoals gebruikelijk doet hij dat uit het hoofd. ,,Als grootste partij moeten we op het
gebied van integriteit de standaard zetten.’’

Toch lijkt er weinig veranderd sinds die tijd. Toen Rutte vorige week werd geconfronteerd met de
foute declaraties van VVD’er Mark Verheijen reageerde hij laconiek: ,,Dat verhaal is erg
opgeblazen.’’ Let wel: Verheijen had toen al toegegeven dat hij inderdaad fouten had gemaakt. Ook
was het niet de eerste keer dat zijn naam opdook in een belastende publicatie.
Rampweek
Wat is er aan de hand bij de grootste partij van Nederland? Een maand voor de zo belangrijke
Provinciale Statenverkiezingen beleven de liberalen een rampweek. Dinsdag werd fractievoorzitter
Kathalijne de Kruif van de VVD in Stichtse Vecht aangehouden wegens lekken uit een
vertrouwelijke sollicitatieprocedure. Gisteravond legde Verheijen tijdelijk zijn werk als Kamerlid
neer, nadat een ondernemer aangifte tegen hem deed wegens corruptie. De integriteitscommissie
van zijn partij onderzoekt nog of hij als gedeputeerde van Limburg duizenden euro’s ten onrechte
heeft gedeclareerd, zoals NRC onlangs schreef.
Deze week staat niet op zichzelf. Politici van de VVD maken zich het vaakst schuldig aan
integriteitsschendingen, zoals belangenverstrengeling, blijkt uit een overzicht van Vrij Nederland.
Het gaat ook nog eens om ernstige zaken die bij de rechter belanden. Zo kreeg oud-burgemeester
Ricardo Offermans een taakstraf opgelegd, omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben
aangenomen van de eveneens verdachte Van Rey. Hij is in hoger beroep gegaan. Gedeputeerde
Ton Hooijmaijers moest de cel in vanwege omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook zijn
hoger beroep loopt nog. Oud-wethouder Sjoerd Swane uit Maarssen werd veroordeeld vanwege
belastingfraude en het aannemen van steekpenningen, maar is al 5 jaar voortvluchtig. Dat VVD’ers
verhoudingsgewijs vaker in opspraak komen dan politici van andere partijen heeft deels te maken
met hun aantal: er zijn veel VVD-bestuurders en dus kan het vaker fout gaan. Maar dat is slechts
de helft van het verhaal. ,,De VVD heeft de sterkste banden met het bedrijfsleven,’’ zegt hoogleraar
integriteit Muel Kaptein. ,,Dat brengt risico’s voor vriendendiensten en corruptie met zich mee.
Zeker in de lokale politiek speelt dat. Gemeenten en bedrijven zijn erg afhankelijk van elkaar. Als je
elkaar dan ook privé kent, is het moeilijk het onderscheid zuiver te houden.’’
In de dorpscultuur in Limburg lijkt dat nog moeilijker. Kaptein: ,,Het idee dat een politicus altijd klaar
moet staan voor de burgers is kenmerkend voor de zuidelijke provincie. Dat is op zich goed, maar
het risico van willekeur en vriendjespolitiek ligt op de loer. Of de gedachte: ik werk zo hard, ik mag
er zelf ook wel een graantje van meepikken.’’
Binnen de VVD is aandacht voor integere politiek laat gekomen. Pas sinds het congres in 2013
stelde het hoofdbestuur een commissie integriteit in en moeten VVD’ers hun handtekening zetten
onder een code.
Maar er is meer nodig, vindt de Barneveldse VVD-politica Mijntje Pluimers van het
Pastinaeckberaad, een club van kritische VVD’ers. Zij keek met kromme tenen naar de reactie van
de partijtop op de declaraties van Verheijen. ,,Dat zowel Rutte als fractievoorzitter Zijlstra zei dat
het verhaal over Verheijen was opgeblazen, was pijnlijk en beschamend. En schadelijk voor de
partij.’’
Critici wijten het aan arrogantie van de macht, nu de VVD al 5 jaar lang de grootste partij van
Nederland is. Een houding van ‘we rule this country’, die eerder aan het CDA kleefde, lijkt er nu ook
bij de liberalen in te sluipen.
Er moet hoe dan ook een cultuuromslag komen, meent Pluimers. ,,Nederlanders pikken het niet dat
belastinggeld wordt verkwanseld, terwijl zij zich aan allerlei regels moeten houden. Terecht. Rutte
en Zijlstra hadden het verhaal over Verheijen niet moeten wegwuiven, maar het meteen serieus
moeten nemen. Zeg dat je het tot op de bodem gaat uitzoeken. En Verheijen had zich direct
moeten terugtrekken.’’
Ongepast

Een groot deel van de VVD-leden is het daarmee eens, blijkt uit een peiling van EenVandaag. Liefst
acht op de tien leden vindt dat de eigen partijtop ongepast heeft gereageerd op de onthullingen
over onterechte declaraties. Ook vindt een meerderheid dat er meteen een onderzoek had moeten
worden ingesteld, toen het nieuws over de declaraties naar buiten kwam. En zo slaat gesjoemel in
de polder terug in het gezicht van partijleider Rutte. Een maand voor de verkiezingen, die het
voortbestaan van zijn kabinet mede bepalen, moet hij het beeld weerleggen van onbetrouwbare
VVD’ers.
§ Het gesjoemel van VVD’ers in de polder slaat terug in het gezicht van premier Mark Rutte. Foto
evert-jan daniels
De VVD heeft de sterkste banden met het bedrijfsleven
-Muel Kaptein
Ik werk zo hard, ik mag er zelf ook wel een graantjevan meepikken
-Muel Kaptein
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Is Den Uyl schuldiger dan Kamp? - De Volkskrant
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De kwestie Peter de Waard
Het is mogelijk dat de Groningse aarde van de onweersblik van minister Kamp onmiddellijk gaat
beven.
Maar zolang dat niet wetenschappelijk is aangetoond, is er geen argument om hem de kop van Jut
te maken van de scheuren in de bouwwerken in die provincie. Dat boze Groningers deze
bewindsman tot doelwit van hun ongenoegen hebben gemaakt - en de oppostie daar een slaatje uit
slaat - is even onrechtvaardig als Rutte verwijten maken over het inkomstenverlies door de
onafhankelijkheid van Nederlands-Indië.
Het weghalen van de gasbel die blijkbaar als heipaal onder het Groningse land dient, is niet het
besluit van Kamp, maar in de eerste plaats van drie ministers van Economische Zaken in de jaren
zestig: minister Jan de Pous in het kabinet-De Quay, minister Koos Andriessen in het kabinetMarijnen en minister Joop den Uyl in het kabinet-Cals.
De Pous zag de gasbel als een nieuwe goudader en lanceerde meteen de vrije loonpolitiek,
waardoor het volk zich eerst een wasautomaat en televisietoestel kon permitteren en later een Ford
Cortina.
In zijn Nota inzake het aardgas van 1962 stelde hij zelfs het gas binnen dertig jaar op te souperen,
omdat de toekomstige Nederlandse energiebehoefte van kernenergie zou komen. Hij creëerde het
nu zo omstreden Gasgebouw waarbij de inkomsten werden verdeeld. Minister Andriessen
concentreerde het energiebeleid op één ministerie. Zijn opvolger Joop den Uyl sloot de Limburgse
mijnen, waardoor 60 duizend banen verloren gingen en de kolenkit plaatsmaakte voor de
gasleiding.
Geen van de drie ministers en hun opvolgers hebben er ooit bij stilgestaan dat het weghalen van
het gas zou leiden tot aardbevingen. Als bekend was geweest dat het hele noorden daardoor in
2015 op zijn grondvesten zou schudden, zou misschien nog twee decennia zijn doorgeploeterd in
de steenkoolmijnen. Dat zou veel ellende hebben opgeleverd. De mijnsluitingen in landen als
België en Groot-Brittannië twintig jaar later bleek uiteindelijk een veel pijnlijker proces te zijn.

Zonder het aardgas was de PvdA misschien nooit Sinterklaas gaan spelen, zoals Wiegel in de jaren
zeventig riep. Dan had de Nederlandse industrie ook niet haar overbodig geworden
arbeidskrachten via de wao kunnen laten afvloeien. Dan waren Rusland en Noorwegen spekkoper
geweest en zou Nederland nu het Griekenland van het noorden kunnen zijn geweest.
Voor 'als' koopt niemand wat. De gasopbrengsten hebben decennia lang de begroting nog
enigszins op orde gehouden en hebben via het multiplier-effect dit land tot een van de meest
welvarende ter wereld gemaakt.
Wie de zwartepiet in Den Haag wil leggen, zou zich eerst moeten afvragen wanneer de
commissarissen van de koningin in Groningen zelf (Toxopeus, Vonhoff, Alders) met hun zo goede
Haagse connecties aan de bel hebben getrokken.
Kamp is de laatste die schuld heeft.
Reageren?
p.dewaard@volkskrant.nl
Zonder gasbel had Nederland nu een Grieks probleem
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
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Gemeentezaken
'Nieuw geld ontregelt Bloemendaal' - Het Parool
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Bestuurscrisis: Stemming in liberaal bolwerk 'is verzuurd'
Bloemendaal begroet vanavond Meindert Fennema als voorman van GroenLinks. De politicoloog is
een wel érg kritische outsider.
Meindert Fennema (68), emeritus hoogleraar politicologie aan de UvA, maakt zijn entree als
fractievoorzitter van GroenLinks in Bloemendaal, maar dat hij staat te popelen... 'Ik vind het
verschrikkelijk,' verzucht hij aan de keukentafel in Aerdenhout. 'Het is helemaal niet leuk in de
gemeenteraad van Bloemendaal te zitten. De raadsleden haten elkaar. Lokale politiek hoort theater
te zijn, en dan graag regelmatig het theater van de lach. Hier is de stemming verzuurd. Ik geloof
niet dat er iemand zit die er echt plezier in heeft.'
Maar voorganger Richard Kruijswijk heeft de plek ingenomen van wethouder Marjolein de Rooij, die
Bloemendaal heeft verruild voor een weeshuis in Tanzania. 'De fractie bestaat uit drie leden, van
wie twee nieuw zijn. Ik doe het vast niet beter, maar ik heb wel een voorsprong dankzij mijn
corporale achtergrond. Ik heb in mijn studententijd wel geleerd een verhaal af te steken.'
Bloemendaal zit in de finale van een crisis, die leidde tot het vertrek van burgemeester Ruud
Nederveen. De eigenaren van landgoed Elswoutshoek menen te worden gedwarsboomd bij het
opknappen van hun bezit. Nederveen is vervangen door sociaaldemocraat Aaltje Emmens-Knol een primeur voor de rijkste gemeente van Nederland, een liberaal bolwerk.
Maar dat lost de problemen niet op, denkt Fennema. 'Bloemendaal heeft landgoederen die wat
verwaarloosd zijn. Af en toe wordt er een gekocht door mensen met een hoop geld en die willen er
van alles mee. Als dat niet mag, worden ze boos. Kijk, de grond is hier verschrikkelijk duur. Als jij
op een landgoed een tweede huis kunt neerzetten, vermeerder je de waarde zo met drie miljoen
euro. Als de gemeente de eigenaren de vrije hand geeft, gaan die landgoederen binnen 25 jaar
naar de knoppen.'

Het is een botsing tussen twee culturen, doceert Fennema: die van het oude geld en die van het
nieuwe geld. 'Het oude geld heeft in het algemeen meer belangstelling voor het collectief belang.
De bezitters van het nieuwe geld staan op het standpunt dat zij er hard voor hebben gewerkt en
ermee moeten kunnen doen wat zij willen. Er is ook een verschil in het halen van het gelijk. Het
oude geld stuurt ook weleens een advocaat op de buren af, maar de mensen worden wel
uitgenodigd op de buurtborrel. Nieuw geld begint een lastercampagne op sociale media.'
'Mijn buurman bijvoorbeeld kreeg geen toestemming zijn huis geel te schilderen. Hij heeft zich erin
vastgebeten en is in de archieven op zoek gegaan naar materiaal om aan te tonen dat die kleur in
het verre verleden wel werd toegestaan. Hij heeft lang geduurd, maar hij heeft zijn zin gekregen.
Dat vind ik wel een mooie manier om je gelijk te halen.'
De plaatselijke politiek is ondergeschikt.'Er zijn tuinfeesten waar de halve landelijke top van de VVD
rondloopt. Dan maakt een besluit van een wethouder weinig indruk.'
Het gemeentehuis wordt momenteel voor tien miljoen euro verbouwd om de 140 ambtenaren een
fatsoenlijke werkplek te verschaffen. 'Er is van meet af aan gemopperd om die verspilling. Let wel,
ook door mensen die met z'n tweeën in een huis van een paar miljoen wonen. Ik heb als alternatief
voorgesteld in die villa's minstens twee ambtenaren in te kwartieren. Daar werd zelfs niet om
gelachen.'
'Op tuinfeesten zie je soms de halve landelijke VVD-top'
(c) Het Parool 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
GroenZwart - Texelse Courant
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Burgemeester

Burgemeester ben je 24 uur per dag, zeven dag in de week. Een terechte constatering van
burgemeester Francine Giskes woensdagavond tijdens haar bekendmaking eind dit jaar te stoppen.
Burgemeester zijn van een eiland vergt misschien zelfs nog wel meer dan 24/7 beschikbaarheid. Je
ligt binnen de gemeenschap permanent onder het vergrootglas, je moet doorlopend alert zijn op
wat je zegt, nadenken over elke stap die je zet en continu voorbereid zijn op de ene na de andere
bijzondere situatie die het eiland met zich meebrengt. En wat je ook doet: je doet het nooit voor
iedereen goed, dus je bent als burgemeester altijd onderhevig aan kritiek. En dan moet je op Texel
ook nog opereren binnen een lastig politiek landschap met acht fracties die elk hun eigen wil
hebben. En het is een gemeente die er hard aan moet trekken om zelfstandig te kunnen blijven. Nu
is een burgemeester een hoge boom van wie je mag verwachten dat die een hoop wind aankan en
niet bij het eerste zuchtje wind omvalt. Wat dat betreft houdt de boom Giskes aardig stand binnen
de elke dag wel uit een andere hoek waaiende wind op Texel. De vraag is nu echter welke boom
Texel het jaar 2016 moet inleiden en daar krijgt de raad een flinke vinger in de pap via het opstellen
van een profielschets voor een nieuwe burgemeester. Een valkuil daarbij is iemand te gaan zoeken
die helemaal anders is dan de voorganger, enkel omdat je wat anders wil. Het zou jammer zijn als
de raad daar in tuint. Beter is te kijken naar wat voor persoon het eiland nodig heeft. Iemand die
snapt en aanvoelt dat een eiland bijzonder is, maar daar tegelijkertijd ook boven kan staan. Iemand
die deel uitmaakt van de bevolking, maar ook afstand kan nemen en niet-populaire beslissingen
durft te nemen als dat nodig is. Zulke mensen zijn er en zulke mensen verdient Texel als
burgemeester. Aan de politieke partijen in de raad de edele taak dat in gedachten te houden en
gezamenlijk via een goede profielschets de juiste man of vrouw voor Texel te vinden.
(c) Texelse Courant 2015 alle rechten voorbehouden
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Muiden draait enthousiasme de nek om - Gooi- en Eemlander
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Muiden Onvoorstelbaar. Een andere kwalificatie is er niet voor te geven. Het is onvoorstelbaar hoe
het college van Muiden er iedere keer weer in slaagt initiatieven voor meer levendigheid in de
gemeente, ingediend door tomeloos enthousiaste inwoners, de nek weet om te draaien. Waardoor
zij zich teleurgesteld afwenden.
Voorbeelden van deze gang van zaken te over. De Muider Compagnie, de rederij van de
prestigieuze replica van het statenjacht Utrecht, met een topper van een ligplaats bij het Muiderslot,
druipt na jaren vergeefs aankloppen bij de gemeente af naar . IJburg. De gemeente kan het - na
aanvankelijk groot enthousiasme - niet eens worden met de ontwikkelaar van de Buitenhaven en
het plan lijdt schipbreuk. Harro van Dalen voor een Business Yacht Club zelfde laken een pak. Het
plan van SC Muiden idem dito. De opsomming is nog verre van compleet.
Het nieuwste voorbeeld, dat aan dit rijtje kan worden toegevoegd, is de sluiting van het Muizenfort
Museum. Na jaren van stug doorbuffelen weten de mannen van het fort een fantastisch kijk-endoemuseum te maken dat de verschrikkingen van oorlog voeren haarfijn blootlegt. Maar nu is het
bestuur het beu. En geeft zich gewonnen. Dat is jammer, maar ook begrijpelijk. Het museum werd
bijna openlijk tegengewerkt door de gemeente. Als gevangene van eigen besluiteloosheid bleef de
gemeente het museumbestuur maar vragen om een ondernemersplan en als dat er was: werd het
afgekeurd wegens ’onvoldoende vertrouwen in de financiële haalbaarheid’. De aanpassing bleek
opnieuw onvoldoende. Waarom gaat de gemeente zo onfatsoenlijk met haar goedwillende burgers
om? Er is maar één verklaring: het besluiteloze college zit haar tijd uit tot de fusie. De inwoners
verdienen beter, véél beter.
Tamar de Vries
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
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Burgemeester langer weg - IJmuider Courant
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Beverwijk Volgens onbevestigde berichten blijft burgemeester Han van Leeuwen van Beverwijk nog
tot 1 mei met ziekteverlof. Waarnemend burgemeester Freek Ossel zou tot die tijd zijn functie
blijven bekleden.
De gemeente noch de provincie willen hierover enige duidelijkheid geven. Van Leeuwen zelf was
donderdag niet bereikbaar voor uitleg. IJmuidenaar Van Leeuwen is sinds 1 september ziekgemeld.
Zijn taken zouden voor een half jaar worden waargenomen door Ossel. Die periode verstrijkt 1
maart. Ossel heeft echter al publieke optredens ver daarna.

Han van Leeuwen. ARchieffoto
(c) IJmuider Courant 2015 alle rechten voorbehouden
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’Waterland redt het niet meer alleen’ - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina WAT_Regio_01 /editie WAT /auteur johan moes
j.moes@hollandmediacombinatie.nl
door Johan Moes
Monnickendam De gemeente Waterland moet snel toenadering zoeken tot andere gemeenten in de
regio om te komen tot vergaande samenwerking, een ambtelijke fusie en uiteindelijk misschien wel
een herindeling. Want in haar eentje gaat Waterland het niet redden.

Dat is de conclusie van een commissie die de bestuurskracht van Waterland heeft onderzocht. De
onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en adviesbureau PWC zeggen dat Waterland op dit
moment niet goed functioneert. Dat geldt voor het college van b en w, de gemeenteraad en de
ambtelijke organisatie.
Het college en de raad ,,houden zich dikwijls bezig met details en het ontbreekt aan heldere
beleidslijnen en kaders’’, staat in het eindrapport van de onderzoekers. Dat leidt ertoe dat burgers,
dorpsraden, bedrijven en buurgemeenten vaak niet weten waar ze met Waterland aan toe zijn. De
onderzoekers vinden dat er binnen de gemeente afspraken moeten worden gemaakt om meer op
hoofdlijnen te besturen.
Ook de ambtelijke organisatie voldoet niet, zeggen de onderzoekers. De Waterlandse ambtenaren
zijn weliswaar betrokken en loyaal, maar er is sprake van ,,capaciteitsgebrek, zowel kwantitatief als
kwalitatief’’. Het komt te vaak voor dat één ambtenaar alles weet van één of enkele onderwerpen,
waar te veel andere ambtenaren weer te weinig van weten. Als zo’n ’éénpitter’ om wat voor reden
dan ook wegvalt, kunnen problemen ontstaan. Er zijn bovendien te weinig ambtenaren om nieuwe
dingen op te pakken.
Kwetsbaar Volgens de onderzoekers maakt dat de ambtelijke organisatie van Waterland
’kwetsbaar’, vooral omdat gemeenten er steeds meer taken bij krijgen: ,,Die kwetsbaarheid is niet
onmiddellijk een bedreiging voor de zelfstandigheid van Waterland, maar gezien het lange proces
dat doorgaans nodig is om, bijvoorbeeld via samenwerking tot een robuustere organisatie te
komen, is wel op kortere termijn aandacht op dit punt nodig.’’
De onderzoekers verwijzen in hun eindrapport naar allerlei ontwikkelingen in de regio om te komen
tot intensievere samenwerking. Ze doelen onder meer op fusies tussen Beemster en Purmerend,
Zeevang en Edam-Volendam, de zoektocht van Landsmeer naar een fusiepartner en de wens van
Purmerend en Zaanstad om te komen tot één of twee grote regiogemeenten. Die ontwikkelingen
dwingen Waterland ertoe om na te denken over haar eigen bestuurlijke toekomst: ,,Waterland moet
een keuze maken, waarbij ze zich terdege bewust moet zijn van voorkeuren van andere
gemeenten. Waterland beslist niet alleen over haar eigen toekomst.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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‘Liefst blijven we hier gewoon op onszelf’ - Haarlems Dagblad
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door Richard Stekelenburg
Bewoners over toekomst H’liede en Spaarnwoude
Spaarndam-Oost ,,In ons hart willen we het liefst zelfstandig blijven. We zijn het al zo lang, het zit
heel diep. Maar de ratio zegt dat het nu al niet meer kan, dus laat staan in de toekomst.’’
Aan het woord is een van de aanwezigen tijdens de zogeheten e-debatten die de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude deze week met inwoners hield over de toekomst van de dorpen
Spaarndam, Penningsveer, Halfweg en Haarlemmerliede. Nog voor de zomer wil de gemeenteraad
een definitieve keuze maken tussen zelfstandig verder, vergaande ambtelijke samenwerking met
één of meer buurgemeenten of het volledig opheffen van de zelfstandigheid.
Bureau Berenschot onderzoekt al sinds een tijdje in opdracht op alle niveaus de diverse scenario’s.
Woensdag gebeurde dat in een debat met bewoners zelf, in de kantine van sportvereniging
Spaarnwoude aan de Ringweg. Gisteren was er zo’n zelfde debat met inwoners op het
gemeentehuis in Halfweg. Tussen het discussiëren door kon er met elektronische stemkastjes
worden gestemd op diverse stellingen.

Zeventig, meest oudere bewoners zijn er woensdag naar de kantine van de sportvereniging
gekomen. De meesten van hen wonen in Spaarndam-Oost, een enkeling in Haarlemmerliede.
Op de vraag met welke buurgemeente men hier de meeste verwantschap voelt, blijkt Velsen op alle
onderwerpen het hoogst te scoren. ,,Maar we zijn wel onszelf, met onze eigen identiteit’’, merkt
iemand op.
Of de zelfstandigheid iets mag kosten?, is een andere vraag. Zeker €100 per huishouden, vindt
bijna een kwart van de aanwezigen. Zelfs wel €300, vindt een derde. De optie ‘herindelen/fuseren’
beoordelen 52 van de zeventig stemmers als ‘negatief’ tot ‘heel negatief’. Over een ambtelijk
samengaan met een andere gemeente, zoals dat bijvoorbeeld tussen Amstelveen en Aalsmeer is
gebeurd, zijn ze al milder. Maar volledig zelfstandig blijven, scoort het hoogst: 83,1 procent.
Debatleider Hans van der Werff van Berenschot legt uit dat de diverse opties vooral een keuze is
tussen ‘verschillend gedoe’. ,,Zelfstandig blijven heeft grote consequenties, ambtelijk fuseren en
herindelen ook.’’ Hij haalt er het Huis van Thorbecke bij om iets uit te leggen over bestuurslagen.
,,Welk ‘gedoe’ wil je? Daar gaat het om.’’
,,Waarom hebben we het helemaal niet over de mogelijkheid om de gemeente te splitsen?’’, vraagt
iemand. ,,Spaarndam-Oost blijft graag bij Spaarndam-West, lijkt me. Mensen in Halfweg hebben
meer met Zwanenburg en zullen waarschijnlijk daarom eerder voor Haarlemmermeer kiezen.
Dus...?’’
Die optie staat niet in de opdracht die Berenschot heeft gekregen, legt Van der Werff uit. ,,Mááár...
Móchten wij dingen horen die daar aanleiding toe geven, dan zullen wij in onze aanbeveling daar
zeker melding van maken.’’
De groene buffer tussen Amsterdam en Haarlem is heilig, blijkt ook deze avond weer. ,,Als je gaat
opsplitsen, dan breng je die in gevaar’’, merkt iemand op.
Als een vraag aan de orde komt over het prestatieniveau van burgemeester en wethouders, gaat er
een vinger omhoog: ,,Kunnen we die vraag niet splitsen?’’ Waarom dan wel?, wil Van der Werff
weten. ,,Nou, omdat ik het idee heb dat de wethouders hier wel degelijk heel betrokken zijn, en op
de hoogte van wat er speelt. Maar van de burgemeester denk ik dat die is aangesteld om de boel
maar op te heffen’’
Er klinkt schuchter instemmend applaus, al is duidelijk lang niet iedereen het me deze analyse
eens. De vraag kan trouwens niet worden gesplitst.
,,Weet je wat het met fuseren is?’’, zegt dan iemand. ,,We hebben om ons heen helemaal geen
geschikte partners om mee te fuseren. Amsterdam en Haarlem hebben grote schulden. Moet je
daar bij willen horen? En Haarlem zal toch ook nooit zijn naam veranderen? Dan wordt het dus
geen fusie, maar een annexatie. Willen we dat?’’
Opnieuw zegt het hart ’nee’. En de ratio twijfelt.

Zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren of herindelen? Foto Richard Stekelenburg
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Han van Leeuwen langer weg - Noordhollands Dagblad
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Beverwijk Volgens onbevestigde berichten blijft burgemeester Han van Leeuwen van Beverwijk nog
tot 1 mei met ziekteverlof. Waarnemend burgemeester Freek Ossel zou tot die tijd zijn functie
blijven bekleden.
De gemeente noch de provincie willen hierover enige duidelijkheid geven. Van Leeuwen zelf was
donderdag niet bereikbaar voor uitleg. Van Leeuwen is sinds 1 september ziekgemeld. Zijn taken
zouden voor een half jaar worden waargenomen door Ossel. Die periode verstrijkt 1 maart. Ossel
heeft echter al publieke optredens ver daarna.
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Bloemendaal werkt aan bestuursmores - Haarlems Dagblad
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door Margot Klompmaker
Bloemendaal Burgemeester Aaltje Emmens van Bloemendaal heeft gisteravond in de
gemeenteraad haar plannen ontvouwd om de bestuurscultuur in Bloemendaal te verbeteren.
Het haperende bestuur kostte een gemeentesecretaris, een wethouder en een burgemeester de
kop. Emmens gaat kijken naar de oorzaken en voorstellen presenteren voor de toekomst, in
samenspraak met gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de burgers.
Daarbij gaat het om vragen als ’Wat is het gewenste toekomstbeeld voor Bloemendaal? Hoe
kunnen we dit toekomstbeeld samen realiseren? Wat kunnen we hierbij leren van ervaringen uit het
verleden? Wat verdient bijzondere aandacht, welke dossiers of lopende zaken helpen het proces of
belemmeren dit juist?’
Er is nog weinig concreet. De burgemeester gaat eerst gesprekken voeren, individueel en
groepsgewijs, met fracties, college en teams binnen de ambtelijke organisatie. Ook gaat zij praten
met inwoners van Bloemendaal. Er ligt een plan om een ’denktank’ te formeren met personen uit de
samenleving. En er komen workshops met alle betrokkenen. ,,Daarna gaan we aan de slag met
nieuwe werkwijzen, doen ervaring op, evalueren de effectiviteit en proberen uit’’, aldus Emmens.
Na een half jaar zal de voortgang van het proces worden besproken met de commissaris van de
Koning Remkes. De burgemeester zal regelmatig raad, college, organisatie en inwoners informeren
over de voortgang. Het streven is om bij de opening van het nieuwe gemeentehuis in juni een begin
te hebben gemaakt met het uitproberen van de gewenste bestuurspraktijk.
De burgemeester heeft een klankbordgroep ingesteld met wie zij de gang van zaken regelmatig zal
bespreken. In de klankbordgroep zitten Quint Meijer (interim gemeentesecretaris), de raadsgriffier,
Tames Kokke (wethouder personeel en organisatie) en Igno Pröpper van
het bureau Partners+Propper dat de burgemeester ondersteunt.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Plasterk heeft vertrouwen in fusiegemeente - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina WAT_Regio_03 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
door Jacco van Oostveen
Volendam De nieuwe fusiegemeente Edam-Volendam is in staat de gemeentelijke taken adequaat
uit te voeren. De regering heeft dan ook geen reden om te twijfelen aan de duurzaamheid van de
herindeling.
Dat blijkt uit de antwoorden van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op vragen van
partijen in de Tweede Kamer. Met name de SP-fractie sprak haar zorgen uit over de fusie, die op 1

januari 2016 ingaat. De socialisten zijn bang dat de kleine kernen van Zeevang straks
’ondersneeuwen’ bij de meer stedelijke plaatsen Edam en Volendam. Plasterk verwacht echter dat
de kernen, mede dankzij de inzet van de dorpsraden, hun ’eigenheid en diversiteit’ zullen
behouden: ,,In de nieuwe gemeente zal voldoende aandacht zijn voor de verschillen in omvang,
functie, en cultuur van de in totaal tien kernen.’’
Volgens de minister is de fysieke afstand naar het stadskantoor in Volendam straks voor alle
inwoners acceptabel. Voor inwoners van Beets en Schardam duurt de reis naar het stadskantoor
zestien minuten met de auto en met de fiets en openbaar vervoer rond de 40 minuten. ,,Deze
reisafstanden zijn voor kleine dorpskernen niet ongebruikelijk in Nederland’’, vindt Plasterk.
De angst van het CDA ’dat de nieuwe gemeente binnen afzienbare tijd opnieuw bij een herindeling
wordt betrokken’, neemt de minister weg: ,,Eventuele toekomstige initiatieven voor herindeling
moeten van onderop tot stand komen.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Hero Brinkman in opspraak over verhoor - NRC Handelsblad
18-02-2015 /pagina NH_NL01_002 /editie 1ste editie /sectie In het nieuws
Amsterdam.
Amsterdamse politie
Amsterdam. Het voormalige Tweede Kamerlid, Statenlid en tegenwoordig rechercheur bij de
Amsterdamse politie Hero Brinkman is in opspraak geraakt omdat hij met twee collega’s een vrouw
willens en wetens zou hebben gedwongen tot het valselijk bekennen van een mishandeling. In een
verhoor zegt Brinkman tegen een ontkennende verdachte dat er beelden zijn van de mishandeling
in een café in 2013 terwijl dit niet zo is. De vrouw legt dan een bekentenis af. Als zich later een
vrouw meldt die zegt de echte dader te zijn, wordt ze weggestuurd omdat de zaak al is opgelost.
Op verzoek van advocaat Bart Swier heeft de universiteit Maastricht het verhoor onderzocht en een
vernietigend rapport uitgebracht. Na een klacht van Swier is de zaak vervolgens door het OM
geseponeerd. Het OM beraadt zich nog op een reactie. (NRC)
(c) NRC Handelsblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Gelderland vordert 5,8 miljoen van regiotaxi - Reformatorisch Dagblad
19-02-2015 /pagina 10 /sectie Regio

De vervoerder stelt dat er dan 1100 banen in gevaar komen en vraagt de provincie rekening te
houden met zijn ondernemersbelang. Dat bleek gisteren uit brieven aan Provinciale Staten van
Gelderland. Willemsen de Koning stopte vorige week met het leveren van vervoer op maat in een
groot deel van Gelderland. De bedrijfsonderdelen die het regiotaxivervoer verzorgden, gingen
vrijdag failliet. Volgens de vervoerder was dat het gevolg van een slepend financieel conflict met de
provincie. ž Een buitengewoon onbevredigende gang van zaken •, zo staat in de brief van het
bedrijf.
De taxivervoerder had al een schuld van 3,3 miljoen euro bij de provincie. Daarover loopt nog een
beroepszaak. Verantwoordelijk bestuurder Conny Bieze berekent in haar brief aan de Staten dat
het regelen van noodvervoer nog eens ongeveer 2,5 miljoen euro gaat kosten. Het noodvervoer is
in het afgelopen weekeinde geregeld en duurt tot 1 juli, als er nieuwe contract moeten worden
gesloten.

Directeur Marc Bolderman van het taxibedrijf zegt dat tot het laatste moment aan Gelderland is
aangeboden om een regeling te treffen. ž Dat er nu aanmerkelijk hogere kosten gemaakt moeten
worden voor alternatief vervoer is de eigen schuld van de provincie •, vindt hij. Bieze zegt dat het
bedrijf al tweemaal eerder dreigde om onmiddellijk te stoppen met rijden en dat de provincie
daarom geen nieuwe regeling meer wilde treffen.
(c) Reformatorisch Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Nog geen standpunt over gaswinning - Texelse Courant
20-02-2015 /pagina 2
Het kwam toch wat wonderlijk over: terwijl het gemeentebestuur op Terschelling zelf informeel over
de plannen voor gaswinning op en bij Terschelling aan het praten was, was Texel er
woensdagavond al in de raadsvergadering mee bezig en lagen er zelfs twee moties op tafel.
Peter van Sijp (VVD) vroeg de andere partijen nog even te wachten met het innemen van
standpunten van gaswinning om te voorkomen dat Texel voor de muziek en Terschelling uit zou
lopen. Hij pleitte ervoor dat de Waddeneilanden gezamenlijk optrekken om hun standpunten over
de plannen kenbaar te maken. Het leidde op een gegeven moment tot een discussie waarbij even
de indruk ontstond dat Texel meer met de gaswinning bezig was dan Terschelling zelf. Dat de
partijen niet gelukkig waren met de situatie, was duidelijk; de vraag was meer welke route te
bewandelen om het ongenoegen kenbaar te maken. Marjan de Groot (Sterk Texel), indiener van
één van de twee moties, zei zich rot te zijn geschrokken toen zij zaterdag de landelijke
berichtgeving over de plannen van Tulip Oil op Terschelling had gevolgd. Zij vond dat Texel nu al
wel standpunten moest innemen, omdat het over gaswinning in het Waddengebied ging. Daar was
ze faliekant tegen. Ook zij pleitte er verder voor gezamenlijk via de Waddeneilanden op te trekken.
Leden van de Eilander Raad en het Eilander College (samenwerkingen tussen de eilanden) zijn in
april op Texel om te vergaderen en dat zou volgens meerdere partijen een geschikt moment zijn.
Burgemeester Francine Giskes zei haar best te doen dat idee met de andere burgemeesters van
de eilanden te bespreken. Ze was zelf ook geschrokken van de ontwikkelingen. De moties van
Sterk Texel en Texel 2010 werden nog niet in stemming gebracht. Piet Standaart (TB), deskundige
op het gebied van olie- en gaswinning, kaartte aan dat het prematuur is om meteen al van leer te
trekken. Hij wees erop dat Tulip Oil eerst bezig is een concessie te verkrijgen en de volgende stap
is een proefboring om te zien wat de mogelijkheden van gaswinning zijn. Woensdagavond
genoemde bezwaren over het vrijkomen van CO2 en chemicaliën bij de boringen, kunnen volgens
hem nu nog geen punten van bezwaar zijn. 'Als ik een tubetje lijm ga halen, vraag ik ook niet om
een tubetje chemicaliën.' Jaap Vlaming (GroenLinks) en Astrid van de Wetering (D66) spraken zich
onomwonden tegen de plannen uit, mede in de wetenschap dat GroenLinks en D66 op de andere
eilanden geen raadsleden hebben. Beiden noemden de plannen een aanslag op de natuur.
Vlaming vond het jammer dat het economisch gewin boven de natuurbelangen ging.
(c) Texelse Courant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bloemendaal werkt aan bestuursmores - Haarlems Dagblad
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door Margot Klompmaker
Bloemendaal Burgemeester Aaltje Emmens van Bloemendaal heeft gisteravond in de
gemeenteraad haar plannen ontvouwd om de bestuurscultuur in Bloemendaal te verbeteren.
Het haperende bestuur kostte een gemeentesecretaris, een wethouder en een burgemeester de
kop. Emmens gaat kijken naar de oorzaken en voorstellen presenteren voor de toekomst, in
samenspraak met gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de burgers.

Daarbij gaat het om vragen als ’Wat is het gewenste toekomstbeeld voor Bloemendaal? Hoe
kunnen we dit toekomstbeeld samen realiseren? Wat kunnen we hierbij leren van ervaringen uit het
verleden? Wat verdient bijzondere aandacht, welke dossiers of lopende zaken helpen het proces of
belemmeren dit juist?’
Er is nog weinig concreet. De burgemeester gaat eerst gesprekken voeren, individueel en
groepsgewijs, met fracties, college en teams binnen de ambtelijke organisatie. Ook gaat zij praten
met inwoners van Bloemendaal. Er ligt een plan om een ’denktank’ te formeren met personen uit de
samenleving. En er komen workshops met alle betrokkenen. ,,Daarna gaan we aan de slag met
nieuwe werkwijzen, doen ervaring op, evalueren de effectiviteit en proberen uit’’, aldus Emmens.
Na een half jaar zal de voortgang van het proces worden besproken met de commissaris van de
Koning Remkes. De burgemeester zal regelmatig raad, college, organisatie en inwoners informeren
over de voortgang. Het streven is om bij de opening van het nieuwe gemeentehuis in juni een begin
te hebben gemaakt met het uitproberen van de gewenste bestuurspraktijk.
De burgemeester heeft een klankbordgroep ingesteld met wie zij de gang van zaken regelmatig zal
bespreken. In de klankbordgroep zitten Quint Meijer (interim gemeentesecretaris), de raadsgriffier,
Tames Kokke (wethouder personeel en organisatie) en Igno Pröpper van
het bureau Partners+Propper dat de burgemeester ondersteunt.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Getergde Hooijmaijers laat zich niet de mond snoeren - Haarlems Dagblad
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door Roel van Leeuwen
Amsterdam Drie dagen lang moest hij op zijn tong bijten, mocht hij bijna niets zeggen. Maar de van
omkoping verdachte oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers kwam gisteren uitgebreid aan het woord
in zijn hoger beroepszaak. Dat hij hierbij zichtbaar rechters en leden van het openbaar ministerie
irriteerde, nam hij op de koop toe.
,,Meneer Hooijmaijers, u blijft maar doorpraten’’, merkt één van de rechters op als Hooijmaijers
weer eens uitweidt nadat hem een vraag is gesteld. De breedsprakige oud-politicus probeert
omstandig uit te leggen dat al het geld – ruim zeven ton – dat hij naast zijn functie als gedeputeerde
(2005-2009) verdiende, na-ijlende bedragen waren van partijen die hem nog geld schuldig waren
van voor die periode. En anders ging het wel om advieswerk voor zaken die buiten de invloedssfeer
van de provincie speelden.
Ook poogt hij duidelijk te maken dat de macht van een gedeputeerde in feite gering is. ,,Ik had een
directeur nodig om mij een pen te verstrekken’’ en ,,van alles werd (op het provinciehuis) een
verslag gemaakt, zelfs als ik naar de wc ging.’’
Hooijmaijers, die zich een ondernemende politicus noemt, reageert getergd op vragen van het
openbaar ministerie. Hij wijst de advocaten-generaal voortdurend terecht. ,,Zo kan ik geen vragen
stellen, ik stop ermee’’, roept één van de advocaten-generaal op een gegeven moment uit. Er is
dan nog een hele middag te gaan.
Voorzitter van Ajax De voorzitter wil weten wat Hooijmaijers heeft gedaan om
belangenverstrengeling tegen te gaan. ,,Als je voorzitter van Ajax bent kun je toch beter ook niet
scheidsrechter zijn in de eredivisie?’’ Volgens Hooijmaijers hoeft dat echter geen probleem te zijn
zolang iedereen weet dat je voorzitter bent van Ajax en je geen wedstrijden van die club fluit. Hij
stelt echter dat hij alle bedrijven waarmee hij als gedeputeerde zaken deed een brief heeft
gestuurd, waarin hij ze meedeelde dat hij niets meer voor ze zou doen.

Over Ajax gesproken. Hooijmaijers laat weten regelmatig skyboxen te hebben bezocht. ,,Niet omdat
ik van voetbal hield, maar ik kon daar mensen spreken. Konden ze negentig minuten lang niet van
mij weglopen.’’
De rechters kunnen een hele dag niet weglopen. Als één van hen vraagt of hij bondiger wil
antwoorden, zegt Hooijmaijers – die in 2013 door de rechtbank in Haarlem tot drie jaar celstraf is
veroordeeld – dat hij wil bewijzen dat hij niet ’het stuk geboefte’ is dat hij zelf ook zou hebben
opgesloten.
Volgens de oud-gedeputeerde deugt de hele zaak tegen hem niet. ,,Ik ben niet veroordeeld op
basis van bewijs. Ik weet dat ik in eerste instantie niet goed overkom bij mensen. Dat is mijn hele
leven al zo geweest.’’
De zaak wordt op 3 maart vervolgd.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad
Naar boven
PvdA kampioen opcenten vangen - De Telegraaf
20-02-2015 /pagina 004 /editie NL /sectie Nieuws
Ruud Mikkers Den Haag In provincies waar de PvdA meebestuurt, zijn automobilisten de afgelopen
jaren geconfronteerd met de sterkste stijging van de motorrijtuigenbelasting. In vijf van de acht
provincies waar de sociaaldemocraten mede aan de knoppen zitten steeg de belasting voor
autorijders, gemiddeld 5,1 procent.
Dit blijkt uit een vergelijking gemaakt op basis van cijfers voor de periode 2011-2015 van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. In tien provincies waar het CDA in het college zit bedroeg de
gemiddelde stijging 3,4 procent, terwijl bij de VVD (elf provincies) de automobilist gemiddeld 3,2
procent hoger werd aangeslagen. D66 (vijf provincies) sluit het rijtje met 2,9 procent. In de
vergelijking is gekozen voor deze vier partijen omdat zij het vaakst de colleges vormen.
In 2015 haalt de Belastingdienst met de motorrijtuigenbelasting zo’n 5,5 miljard euro binnen. Het
grootste gedeelte hiervan (3,9 miljard euro) vloeit rechtstreeks naar de schatkist. De rest (grofweg
1,5 miljard euro) gaat richting de provincies. Zij hebben namelijk het recht om via provinciale
opcenten extra belasting te heffen via de motorrijtuigenbelasting.

Inwoners van Noord-Holland zijn in absolute zin het minst kwijt aan opcenten, die van Zuid-Holland
het meest. Een provincie als Zeeland heeft er afgelopen periode voor gekozen de tarieven voor de
automobilist flink te laten stijgen met een plus van 13 procent. Hier zitten PvdA, VVD en CDA in het
bestuur. Het college in Friesland (met PvdA en CDA) lieten het tarief zelfs met 13,4 procent stijgen.
In Gelderland, waar zowel PvdA, VVD, CDA als D66 in het bestuur zitten, was de stijging 8 procent.
Flevoland en Noord-Holland zijn de enige provincies waar de PvdA in het college zit en waar er niet
voor is gekozen de opcenten te verhogen. In één provincie (Limburg) werden de opcenten verlaagd
(met 8,5 procent). De PvdA zit hier samen met VVD en CDA in het bestuur. De sociaaldemocraten
schoven hier tussentijds aan, nadat het college met de PVV sneuvelde.
Met de opcenten zorgen provincies ervoor dat het wegennet wordt onderhouden, maar het geld
hoeft hier niet per se aan te worden besteed. Uiteindelijk is dat – net als het verhogen van de lasten
voor de automobilist – een politieke keuze.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

SP stelt Statenvragen over weigeren rolstoeler - Noordhollands Dagblad
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door Henk-Jan den Ouden
Heiloo De SP-fractie in Provinciale Staten gaat vragen stellen over de weigering van buschauffeurs
om Mees Hessels uit Heiloo met zijn rolstoelen te vervoeren.
De provincie verstrekt subsidie op buslijnen en maakt in ruil afspraken met vervoersmaatschappijen
over de kwaliteit van hun diensten. Op deze manier kan de provincie wellicht enige invloed
uitoefenen op het gedrag van chauffeurs.
De SP vraagt zich af welke regels door de vervoersmaatschappij gehanteerd worden voor het
vervoer van rolstoelen en andere bagage en vraagt Gedeputeerde Staten of ze ook vinden dat de
regels ’buitengewoon rigide’ werden toegepast door sommige chauffeurs. ,,De SP vindt dat het
zelfstandig reizen van mensen met een handicap mogelijk moet zijn en dat het vreemd overkomt
dat het een reiziger met een handicap meerdere malen door de chauffeur onmogelijk werd gemaakt
om met de bus mee te gaan’’, aldus vragenstelster Remine Alberts. De socialisten vragen of GS
bereid is de vervoerder in Noord-Holland ’erop te wijzen dat de provincie het toejuicht dat mensen
met een handicap zelfstandig kunnen reizen’ en dat het ’een onderdeel is van de service aan deze
reizigers, waarop de vervoerder beoordeeld wordt’. De SP wil ook weten of het vervoersreglement
van de busmaatschappij veranderd kan worden om te zorgen dat het vervoer van spullen zoals
Mees Hessels ze meeneemt volgens de regels kan plaatsvinden.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Schoonmaak in waddengebied ’t Schor - Noordhollands Dagblad
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Den Oever Het strand en natuurgebied ’t Schor aan de Waddenzee bij Den Oever wordt zondag 1
maart tussen 13 en 14.30 uur schoongemaakt door vrijwilligers en leden van de PvdA Hollands
Kroon.
,,We willen vooral aandacht vragen voor het vele plastic afval dat ’t Schor bevuilt’’, zegt PvdA’er
Paul Medema uit Anna Paulowna.
Medema meldt te hopen met de inzameling in kaart te brengen waar het plastic vandaan komt.
,,Daarmee hopen we de bron van vervuiling beter te kunnen aanpakken.’’
Ook kandidaten voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen komen de handen uit de
mouwen steken.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ons-kent-ons en dat Limburgs wij-gevoel - Algemeen Dagblad
20-02-2015 /pagina 2 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur DEBORAH JONGEJAN
De partij van lik-op-stuk en streng straffen blijkt het zelf niet zo nauw te nemen met de regels. VVDKamerlid Mark Verheijen legde deze week tijdelijk zijn werk neer, na een aangifte wegens corruptie.
Hij is lang niet de enige VVD-politicus die in opspraak raakt. Hoe komt het dat het steeds misgaat
bij de regeringspartij?
DEBORAH JONGEJAN
vvd | Hoogleraar integriteit verklaart het gesjoemel dat rutte in verlegenheid brengt
DEN HAAG | Het kan snel gaan in de politiek. Nog geen 2 jaar geleden, in mei 2013, houdt premier
Rutte een toespraak op het congres van de VVD. Op dat moment ligt de partij onder vuur vanwege
het strafrechtelijk onderzoek naar oud-senator Jos van Rey. Rutte hamert op het belang van

integere politici, zoals gebruikelijk doet hij dat uit het hoofd. ,,Als grootste partij moeten we op het
gebied van integriteit de standaard zetten.’’
Toch lijkt er weinig veranderd sinds die tijd. Toen Rutte vorige week werd geconfronteerd met de
foute declaraties van VVD’er Mark Verheijen reageerde hij laconiek: ,,Dat verhaal is erg
opgeblazen.’’ Let wel: Verheijen had toen al toegegeven dat hij inderdaad fouten had gemaakt. Ook
was het niet de eerste keer dat zijn naam opdook in een belastende publicatie.
Rampweek
Wat is er aan de hand bij de grootste partij van Nederland? Een maand voor de zo belangrijke
Provinciale Statenverkiezingen beleven de liberalen een rampweek. Dinsdag werd fractievoorzitter
Kathalijne de Kruif van de VVD in Stichtse Vecht aangehouden wegens lekken uit een
vertrouwelijke sollicitatieprocedure. Gisteravond legde Verheijen tijdelijk zijn werk als Kamerlid
neer, nadat een ondernemer aangifte tegen hem deed wegens corruptie. De integriteitscommissie
van zijn partij onderzoekt nog of hij als gedeputeerde van Limburg duizenden euro’s ten onrechte
heeft gedeclareerd, zoals NRC onlangs schreef.
Deze week staat niet op zichzelf. Politici van de VVD maken zich het vaakst schuldig aan
integriteitsschendingen, zoals belangenverstrengeling, blijkt uit een overzicht van Vrij Nederland.
Het gaat ook nog eens om ernstige zaken die bij de rechter belanden. Zo kreeg oud-burgemeester
Ricardo Offermans een taakstraf opgelegd, omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben
aangenomen van de eveneens verdachte Van Rey. Hij is in hoger beroep gegaan. Gedeputeerde
Ton Hooijmaijers moest de cel in vanwege omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook zijn
hoger beroep loopt nog. Oud-wethouder Sjoerd Swane uit Maarssen werd veroordeeld vanwege
belastingfraude en het aannemen van steekpenningen, maar is al 5 jaar voortvluchtig. Dat VVD’ers
verhoudingsgewijs vaker in opspraak komen dan politici van andere partijen heeft deels te maken
met hun aantal: er zijn veel VVD-bestuurders en dus kan het vaker fout gaan. Maar dat is slechts
de helft van het verhaal. ,,De VVD heeft de sterkste banden met het bedrijfsleven,’’ zegt hoogleraar
integriteit Muel Kaptein. ,,Dat brengt risico’s voor vriendendiensten en corruptie met zich mee.
Zeker in de lokale politiek speelt dat. Gemeenten en bedrijven zijn erg afhankelijk van elkaar. Als je
elkaar dan ook privé kent, is het moeilijk het onderscheid zuiver te houden.’’
In de dorpscultuur in Limburg lijkt dat nog moeilijker. Kaptein: ,,Het idee dat een politicus altijd klaar
moet staan voor de burgers is kenmerkend voor de zuidelijke provincie. Dat is op zich goed, maar
het risico van willekeur en vriendjespolitiek ligt op de loer. Of de gedachte: ik werk zo hard, ik mag
er zelf ook wel een graantje van meepikken.’’
Binnen de VVD is aandacht voor integere politiek laat gekomen. Pas sinds het congres in 2013
stelde het hoofdbestuur een commissie integriteit in en moeten VVD’ers hun handtekening zetten
onder een code.
Maar er is meer nodig, vindt de Barneveldse VVD-politica Mijntje Pluimers van het
Pastinaeckberaad, een club van kritische VVD’ers. Zij keek met kromme tenen naar de reactie van
de partijtop op de declaraties van Verheijen. ,,Dat zowel Rutte als fractievoorzitter Zijlstra zei dat
het verhaal over Verheijen was opgeblazen, was pijnlijk en beschamend. En schadelijk voor de
partij.’’
Critici wijten het aan arrogantie van de macht, nu de VVD al 5 jaar lang de grootste partij van
Nederland is. Een houding van ‘we rule this country’, die eerder aan het CDA kleefde, lijkt er nu ook
bij de liberalen in te sluipen.
Er moet hoe dan ook een cultuuromslag komen, meent Pluimers. ,,Nederlanders pikken het niet dat
belastinggeld wordt verkwanseld, terwijl zij zich aan allerlei regels moeten houden. Terecht. Rutte
en Zijlstra hadden het verhaal over Verheijen niet moeten wegwuiven, maar het meteen serieus
moeten nemen. Zeg dat je het tot op de bodem gaat uitzoeken. En Verheijen had zich direct
moeten terugtrekken.’’

Ongepast
Een groot deel van de VVD-leden is het daarmee eens, blijkt uit een peiling van EenVandaag. Liefst
acht op de tien leden vindt dat de eigen partijtop ongepast heeft gereageerd op de onthullingen
over onterechte declaraties. Ook vindt een meerderheid dat er meteen een onderzoek had moeten
worden ingesteld, toen het nieuws over de declaraties naar buiten kwam. En zo slaat gesjoemel in
de polder terug in het gezicht van partijleider Rutte. Een maand voor de verkiezingen, die het
voortbestaan van zijn kabinet mede bepalen, moet hij het beeld weerleggen van onbetrouwbare
VVD’ers.
§ Het gesjoemel van VVD’ers in de polder slaat terug in het gezicht van premier Mark Rutte. Foto
evert-jan daniels
De VVD heeft de sterkste banden met het bedrijfsleven
-Muel Kaptein
Ik werk zo hard, ik mag er zelf ook wel een graantjevan meepikken
-Muel Kaptein
(c) Algemeen Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Opening nieuwe getijdencentrale - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_Regio_10 /editie ENK /auteur van onze verslaggever
Den Oever Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) en zijn Friese collega Hans Konst (PvdA) openen
vandaag in Den Oever de nieuwe proefinstallatie voor stromingsenergie van Tocardo en TTC (Tidal
Testing Centre) in de spuisluizen van de Afsluitdijk. Sinds 2008 draait al een getijstroomturbine, in
feite een soort onderwaterwindmolen, op die locatie. Recent is er in Den Oever een nieuwe
opstelling bij gekomen, waarin drie turbines naast elkaar in een van de spuikokers zijn geplaatst.
De kennis en ervaring die met deze proefinstallatie wordt opgedaan, wordt gebruikt om straks bij
Kornwerderzand een grotere getijdencentrale te bouwen. De openingshandeling vindt plaats tijdens
de conferentie ’Van dijk naar energiedijk’ in Van der Valk-hotel Wieringermeer. Dit congres wordt
georganiseerd door marktpartijen, onderzoeksinstituten en netwerkinstellingen verenigd in
Energising deltas plus samenwerkende overheden (onder meer de provincie en gemeente Hollands
Kroon) binnen het project De Nieuwe Afsluitdijk.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Hooijmaijers: Knoeienkón niet - De Telegraaf
20-02-2015 /pagina 012 /editie NL /sectie Nieuws
Saskia Belleman Amsterdam Hij had eigenlijk niets te vertellen binnen de provincie. Ton
Hooijmaijers was dan wel gedeputeerde van Noord-Holland, maar hij mocht nog niet eens een
functioneringsgesprek voeren met zijn eigen assistent. Zelfs een pen kon hij niet zelf bestellen
zonder toestemming van hogerhand. Hij wilde maar zeggen, de fraude, omkoping, valsheid in
geschrifte en het witwassen waarvoor de rechtbank in Haarlem hem veroordeelde tot drie jaar
gevangenisstraf: er klopt allemaal niks van, vertelde Hooijmaijers gisteren tegen het gerechtshof in
Amsterdam, waar de strafzaak tegen hem in hoger beroep loopt.
Na het horen van een reeks getuigen in de zaken tegen VVD’er Hooijmaijers, zijn echtgenote
Jocelyne P. en zijn voormalig zakenpartner Arnold van de K., begon het hof gisteren met de
behandeling van de verschillende zaaksdossiers. In alle gevallen zou volgens het Openbaar

Ministerie sprake zijn van een vergaande verstrengeling van belangen van de politiek bestuurder
Hooijmaijers versus de zakenman Hooijmaijers.
ž Heeft u nooit gedacht, als ik voorzitter ben van Ajax, dan kan ik beter geen scheidsrechter in de
eredivisie zijn? vroeg voorzitter Peter Greven. Dat was hij ook niet, aldus de strijdbare verdachte.
ž Steeds als dat aan de orde was, dan nam ik afstand en schoof andere mensen naar voren. Ik ben
niet het stuk geboefte waarvoor ik word aangezien. •
Hij kón niet eens rommelen. Als gedeputeerde kon hij geen cent uitgeven zonder toestemming van
de directieraad, zegt Hooijmaijers.
De macht binnen de provincie lag bij de Staten, aldus Hooijmaijers, ž en daar had ik niet eens
spreekrecht. Ik mocht komen om mijn eigen voorstellen te verdedigen als Provinciale Staten dat
wilde, en dan kreeg ik drie minuten. U begrijpt, met mijn manier van praten •
Net als eerder bij de rechtbank, stortte Hooijmaijers de hele dag een stroom van woorden,
argumenten en bewijzen over het hof uit. Hij wijdde uit, moest herhaaldelijk worden afgekapt en
wandelde heen en weer om het hof aanvullende stukken aan te reiken.
En ja, er waren bedragen op zijn bankrekening gestort van bedrijven toen hij gedeputeerde was van
Noord-Holland. ž Na-ijlende betalingen •, noemde hij dat. Geld dat hij nog tegoed had van
werkzaamheden voordat hij bestuurder werd. En ook betalingen voor adviseurswerk dat niks te
maken had met de provincie. ž Alle anderen hadden ook stapels nevenfuncties. • Kortdurende
nevenfuncties meldde hij niet, zegt Hooijmaijers. ž Denkt u dat Hans Alders in Groningen en Jan
Franssen in Zuid-Holland dat wél deden? •
Op 3 maart gaat de zaak verder.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Bibliotheken en archieven
Kopgroep Bibliotheken start vriendenactie - Wieringercourant meerbode
17-02-2015 /pagina 3 /editie WMB
REGIO - Kopgroep Bibliotheken is een campagne begonnen om vrienden te werven. Er zijn veel
mensen die de bibliotheek een warm hart toedragen en willen steunen, ook als ze er zelf geen of
weinig gebruik van maken.
Ze vinden het daarentegen wel belangrijk dat er een bibliotheek is in hun dorp of stad. Ook zijn er
ouders die graag een financiële bijdrage willen leveren aan de bibliotheek, waarvan hun kinderen
gratis lid zijn. “Het gratis kinderlidmaatschap is een groot goed in Nederland. En lezen en voorlezen
is belangrijk voor alle kinderen, • vinden ze bij Kopgroep.
De vriendenactie van Kopgroep Bibliotheken is opgezet vanuit de gedachte dat alle kleine beetjes
helpen. Er worden geen minimumbedragen genoemd en mensen krijgen er geen cadeautjes voor
terug. Het gaat om steun en loyaliteit. Op die manier kan de bieb ook in de toekomst doorgaan met
belangrijke projecten, zoals de ondersteuning van het leesonderwijs en de bestrijding van
laaggeletterdheid.
Wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen gaf vorige week namens de
regiogemeenten het startsein voor de campagne door de eerste ‘Vriend van de bieb’ te worden met
een donatie. Op de website www.kopgroepbibliotheken.nl staat hoe men vriend kan worden. Ook
zijn aanmeldformulieren verkrijgbaar in alle bibliotheken.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Raad stemt voor bestuursopdracht - Noordhollands Dagblad
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g.tromp@hollandmediacombinatie.nl
door Guusje Tromp
Heemskerk Ondanks een vurig pleidooi en drie moties van GroenLinks om met een nieuwe
bestuursopdracht te komen, heeft de Heemskerkse raad gisteren ingestemd met het beschikbaar
stellen van twee keer 75.000 euro voor onderzoeken naar de bezuinigingen op de bibliotheek en de
muziekschool.
John van Dongen sprak langdurig over de mogelijke gevolgen van een bezuiniging van 425.000
euro op de bibliotheek. ,,Er zal geen volwassen bibliotheek meer zijn als de certificering vervalt, net
als de educatieve functie. De bibliotheek wordt een kaal boekenstalletje en kan niet anders dan
omvallen.''
Ook vroeg Van Dongen of het niet beter is om de bibliotheek te verhuizen. ,,Nu is de bieb 400.000
euro kwijt aan huisvesting. Een andere plek zou zo'n 250.000 euro kunnen besparen. Dit is al een
behoorlijke bezuiniging.'' Piet Burgering (D66) reageerde verbaasd op dit verhaal. ,,Het lijkt wel
alsof GroenLinks al de uitkomsten van het onderzoek weet.'' Heemskerk Lokaal beaamde dit. ,,Dit
zijn conclusies waar nog naar gekeken moet worden.'' John Kolenbrander vroeg Van Dongen
daarom om 'zijn keutel weer in te trekken.''
Robert Nijboer (D66) snapte het verhaal van GroenLinks niet. ,,Het beslispunt is het beschikbaar
stellen van een bedrag voor onderzoek naar de bezuinigingsopdracht. Meer niet.''
Ans Nijman nam het op voor de Muziekschool waar 750.000 euro bespaard moet worden. Ze
roemde het aantal activiteiten, vroeg of de planning niet veel te krap zou zijn en of er overleg is
geweest over regionale muziekles.
Liberaal Heemskerk was ook kritisch. De partij diende een amendement in waarin zij, na een
aanpassing, opriep om eerst intern onderzoek te laten verrichten en waar nodig, externen in te
huren.
De drie moties van GroenLinks en het amendement haalden het niet. De andere partijen waren
namelijk wel positief over het verlenen van het krediet voor onderzoek. Burgering (D66) noemde het
zelfs een 'grote kans': ,,De muziekschool en de bibliotheek kunnen we herpositioneren op een
creatieve, innovatieve en originele manier.''
Ook het CDA was tevreden. ,,Wij denken dat er mooie voorstellen komen'', aldus John van
Nimwegen.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Cultuur
CDA wil fonds Waardevolle Herbestemming - Wieringercourant meerbode
17-02-2015 /pagina 2 /editie WMB
REGIO - Het CDA wil een Fonds Waardevolle Herbestemming in het leven roepen om (dreigende)
leegstand van cultuurhistorische waardevolle panden om te buigen in nieuw gebruik. De provincie
moet hierbij optreden als co-financier. Dit stelt de partij voor in haar verkiezingsprogramma.
“Net als voor cultuurhistorische gebouwen geldt ook in de stedelijke omgeving dat herbestemming
nodig is voor kerken, torens en monumentale panden, zoals overbodig geworden postkantoren of
ziekenhuizen, • denkt lijsttrekker Jaap Bond. “Met dit fonds willen we dit bereiken en tevens de
vrijwilligers ondersteunen die dergelijke iconen in de stad en het dorp in stand houden. •

Het CDA stelt meer maatregelen voor om leegstand tegen te gaan. Zo wil de partij geen
megawinkels of winkelcentra buiten bestaande winkelgebieden, mogen er alleen nieuwe
bedrijventerreinen komen als de oude volledig zijn benut en moeten gemeenten ertoe worden
gestimuleerd, bij bestemmingsplannen soepeler op te treden tegen gemengd of veranderend
gebruik van een winkelperceel. Bond: “Op deze wijze willen we levendige stadscentra en
dorpskernen behouden en verloedering tegengaan. •
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Weer uitstel van executie voor kanon - Gooi- en Eemlander
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door Ton de Lange
Drie mogelijke locaties in beeld
Hoek van Holland Het 151.000 kilo zware pantseraffuit, ooit pronkstuk van Fort Velsen, keert
mogelijk van Fort aan den Hoek van Holland terug naar de beroemde Stelling van Amsterdam. Drie
locaties zijn nu in beeld: Forteiland IJmuiden, Forteiland Pampus (bij Muiden) en Fort Vijfhuizen
(Haarlemmermeer). Als financiering niet lukt, wacht de smeltoven.
Eigenaar is Jurgen Beumer. Hij huurt het 19e eeuwse museumfort van de gemeente Rotterdam. In
zijn plannen is geen plaats voor het oude kanon. Beumer wilde eerst dat uiterlijk 16 februari alles
was geregeld, op straffe van een dwangsom van 3500 euro per dag. Inmiddels is er uitstel van
executie, tot 1 maart.
Het reuzenkanon is een van de drie geschutskoepels die in 1903 op het fort bij Velsen werden
geplaatst. Elke geschutskoepel kon draaien en had een kanon dat een 8,5 kilometer verderop
gelegen schip ’naar de kelder kon schieten’.
Het koepelgeschut belandde na allerlei omzwervingen bij vrijwilligers van het
Kustbeschermingsmuseum in Hoek van Holland. Zij moeten van Beumer hun museum ontruimen.
Het geschut hoort daar ook bij, maar het gewicht is een transportprobleem. Om te voorkomen dat
militaire geschiedenis wordt vernietigd, werd het kanon dit jaar geschonken aan de stichting Militair
Erfgoed Groot Amsterdam (Mega). Kees de Wildt van stichting Mega is sindsdien met het gevaarte
aan het zeulen. Lastig is dat wie het kanon wil overnemen, ook opdraait voor de transport- en
plaatsingkosten van 15.000 euro.
Deadline Het programmabureau Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland wil het
liefst dat het naar Pampus gaat. Dat is een plek binnen de Stelling van Amsterdam – Unescomonument sinds 1996. Bovendien is daar het enige bezoekerscentrum van de Stelling. Ander
voordeel is dat zowel Pampus als Forteiland IJmuiden al beschikt over de nodige
(wapen)vergunning. De Wildt: ,,Maar ja, in beide gevallen is het transport sowieso duurder, en ik zit
met een deadline.’’
Fort Vijfhuizen vindt hij handiger. ,,De gemeente wil graag, maar moet nog beslissen. Het streven is
een geniepark aan te leggen en daar ook het kanon plaatsen. Dat zou een representatieve plek
zijn. Intussen kun je het kanon net buiten het fort plaatsen, bij de afslag Spieringweg.’’ Het kanon is
waarschijnlijk nooit gebruikt. ,,In de Eerste Wereldoorlog is geen schot gelost.’’
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant
Naar boven
Redding van de Huilende Dame in antiek fort - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina KEN_Regio_07 /editie KEN /auteur arthur de mijttenaere

door Arthur de Mijttenaere
Schilderingen van soldaten uit de vorige eeuw
Velserboek ,,Het meest in verval is de Huilende Dame’’, vertelt Spaarndammer Ziegel Ziegelaar. De
bewuste dame, een muurschildering in Fort benoorden Spaarndam, huilt als het regent. Het dak
van het fort lekt als een mandje en het regenwater stroomt bij dat weer rijkelijk over de dame heen.
Ziegelaar zet zich met hart en ziel in voor het behoud van het fort in Velserbroek. Hij is daarom blij
dat de provincie geld vrijmaakt voor onderzoek naar de meest waardevolle muurschilderingen.
Deze zomer moet duidelijk zijn hoe de schilderingen van verdere afbreuk kunnen worden behoed.
De Rijksdienst voor Cultureel Onderzoek gaat de waarde van de muurschilderingen bepalen,
waarna een advies volgt welke minimaal behouden moeten blijven. De Spaarndammer vertelt dat
er minstens veertig muurschilderingen in het fort zijn, waarvan hij er vele zelf met een scalpel aan
de vergetelheid heeft ontrukt.
Er bestaan volgens hem ook nog onontdekte schilderingen, die nog onder de kalk en het stof zitten.
,,Ik geef alle plaatjes een naam, zoals de Huilende Dame of Mokkel nr. 14.’’
De oudste schilderingen dateren van de tijd rond 1905, de jongste zijn uit de periode van rond
1955. Ook de Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog in het fort waren gelegerd, hebben zich niet
onbetuigd gelaten en sommige muren verfraaid met teksten of schilderingen.
De laatste gebruikers van het fort waren Nederlandse soldaten die op deze plek tijdens de ’koude
oorlog’ munitie bewaakten.
Daarna ging het fort dicht en bleef het jarenlang hermetisch gesloten. De verwaarlozing dreigt zo te
blijven, zolang er geen ondernemer wordt gevonden om het fort samen met de provincie op te
knappen. De provincie wil het fort alleen restaureren, als een ondernemer de helft van de kosten
draagt.
Die ondernemer moet dan ook een plan maken voor de verdere ontwikkeling van het gebied rond
Fort benoorden Spaarndam.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
‘Wind op zee kan écht goedkoper’ - NRC Handelsblad
18-02-2015 /pagina NH_NL02_002 /editie 1ste editie /sectie ECONOMIE /auteur Door onze
redacteur Renée Postma
Amsterdam.

Duurzame energie ‘Aanjager’ Ed Nijpels wil snel resultaten zien van partijen bij energieakkoord
Amsterdam. Het Energieakkoord zit dringend verlegen om successen. Ed Nijpels wil niet nog een
keer meemaken dat de planbureaus voorspellen dat de doelstellingen niet gehaald worden, zoals
ze afgelopen jaar deden. Ook zonder bevestiging van de Haagse rekenmeesters is er weinig
vertrouwen in de overgang naar duurzamer energie.
Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, wil daarom voor 1 mei
van alle betrokken partijen weten wat ze concreet in gang hebben gezet, zodat de planbureaus dit

jaar zoveel mogelijk cijfers hebben voor hun berekeningen voor de jaarlijkse Nationale
Energieverkenningen.
De grootscheepse verandering van de Nederlandse energievoorziening heeft tot doel om in 2020
14 procent van de opgewekte energie te halen uit duurzame bronnen – wind, zon, warmte,
biomassa – en in 2023 16 procent. Een enorme opgave, gezien het feit dat nu slechts 4,5 procent
uit duurzame bronnen komt. Met dit percentage loopt Nederland in Europa hopeloos achter. Maar
binnen de commissie geloven zelfs de grootste sceptici, zoals Greenpeace, nu dat het gaat lukken,
vertelt Nijpels.
Meer dan veertig partijen hebben zich aan die doelstellingen verplicht. Maar de uitvoering verloopt
moeizaam. Dan weer laait het protest tegen windmolens op, dan weer treuzelt de Tweede Kamer
met de benodigde wetgeving, dan weer vliegen milieubewegingen en energieproducenten elkaar in
de haren over de herkomst van het hout dat gebruikt wordt als bijstook (biomassa) in
kolencentrales.
Nadat het Energieakkoord in 2013 onder leiding van de toenmalige SER-voorzitter Wiebe Draijer tot
stand was gekomen, werd Nijpels benoemd als voorzitter van de Borgingscommissie – jargon voor
de man die erop moet toezien dat alle partijen zich aan de afspraken houden, en dat de vaart erin
blijft. Want 2020 is nog maar vijf jaar weg. ž Ik ben smeerolie, aanjager, criticaster, commentator,
soms geef ik een aai over de bol en soms een schop onder de kont •, lacht Nijpels in een
Amsterdams café.
Er zijn kleine overwinningen en grote ž uitdagingen •. Hij legt trots een grafiek op tafel waarin te
zien is hoe de kosten voor de aanleg van windmolenparken op zee 40 procent lager kunnen. En dat
is cruciaal, want de 18 miljard euro subsidie tot 2023 klaarligt voor deze sector wordt alleen
verstrekt als het 40 procent goedkoper kan dan nu. Dat is de afspraak binnen het akkoord.
De grafiek maakt volgens Nijpels een einde aan alle twijfel. Volgens hem zijn alle betrokkenen het
erover eens dat 40 procent kostenreductie reëel is: de financiële instellingen, de exploitanten, de
betrokken ministeries. Wat dat betreft is de weg vrij voor de eerste tender die dit najaar wordt
uitgeschreven voor de aanleg van tweemaal 350 MW aan windmolens voor de kust van Zeeland.
Later zullen nog ten minste twee tenders van in totaal 1400 MW volgen.
Maar daarmee is Nijpels er nog niet. Er moet ook nog wetgeving door de Tweede Kamer worden
behandeld. Dat gaat hem veel te traag. ž Ik loop me geweldig te ergeren aan het wetgevingstempo
•, zegt de VVD-prominent. ž Het wetsontwerp ‘wind op zee’ ligt al vanaf 17 oktober bij de Tweede
Kamer. Ze hebben minister Kamp (Economische Zaken, VVD) inmiddels vijf keer naar de Kamer
geroepen om wat uit te leggen, maar het wetsontwerp is nog steeds niet behandeld. •
Wind is cruciaal voor het slagen van het Energieakkoord. Windmolens op zee én op land moeten
eenderde van de doelstelling van 14 procent opleveren. De meeste provincies hebben inmiddels
bepaald waar de windmolens zullen komen en zijn aan de slag gegaan. Eén provincie blijft
dwarsliggen: Friesland. De Friezen willen met een dubbele rij windmolens op de Afsluitdijk aan hun
verplichtingen voldoen. Dat plan heeft de minister afgewezen. Friesland moet voor 1 april met een
alternatief komen, anders hakt Kamp de knoop door. En ook Nijpels is streng voor de provincie
waar hij bijna tien jaar commissaris van de koningin was. ž Ook Friesland moet zich aan de
afspraken houden. Als Friesland niet mee doet komt er een gat in de doelstellingen. •
Maar zelfs dan is ‘wind op land’ er nog niet. ž Er moeten ook initiatieven komen om de windmolens
daadwerkelijk aan te leggen. We zitten nu te wachten op voorstellen van bedrijven. Ja, en dan krijg
je natuurlijk wel weer te maken met lokale weerstand •, verwacht Nijpels.
Wind is zijn hoofdzorg, maar ook energiebesparing is een lastig onderwerp. Als onderdeel van de
besparingsoperatie kregen huiseigenaren begin dit jaar energielabels in de bus. Minister Blok
(Woningbouw, VVD) heeft ze opzettelijk te laag laten inschatten, in de verwachting dat de
eigenaren zouden opspringen om hun huizen te isoleren. In het Energieakkoord is afgesproken dat
gemeenten, aannemers en installatiebedrijven de eigenaren daarbij zullen helpen. Er liggen
honderden miljoenen subsidie klaar.

Maar ook dit loopt niet lekker. Veel eigenaren zien, na weer een zachte winter, weinig noodzaak te
verbouwen. Het wachten is op aantrekkelijke gemeentelijke regelingen. Of misschien op een ‘schop
onder de kont’ door de voorzitter van de Borgingscommissie.
(c) NRC Handelsblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Toch windpark in het zuiden? - HCnieuws
[HOOFDDORP] Er komt mogelijk toch een windpark in het open gebied van Haarlemmermeer-Zuid.
Dat zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post maandagavond in Hoofddorp tijdens een
politiek café van de VVD.
Gedeputeerde Post sluit locatie niet langer uit
Frits Verhagen
[t] @FritsLJVerhagen

De provincie Noord-Holland verzette zich eerder met hand en tand tegen een windmolenpark.
Gedeputeerde Post zei maandagavond dat de provincie in opdracht van Den Haag nog plekken
moet vinden voor ruim 100 megawatt aan windenergie.
De provincie heeft zelf Park21 aangewezen als zoekgebied voor windturbines, maar Provinciale
Staten hebben geoordeeld dat ook Haarlemmermeer-Zuid erbij moet worden betrokken. Volgens
Post gaat dat nu ook gebeuren. Luit Buurma van de stichting Windmolenpark HaarlemmermeerZuid kon niet anders dan tevreden zijn.
Voorzitter Anne Marie Kamevaar van de Dorpsraad Badhoevedorp was dat maandagavond nog
niet. Zij en andere dorpswoners waren naar de VVD-bijeenkomst gekomen om gedeputeerde Post
ertoe te bewegen de Schipholweg snel af te waarderen tot lokale weg. Post is dat echter nog niet
van plan. Ze zei eerst de omlegging van de A9 te willen afwachten voordat er een beslissing wordt
genomen over de Schipholweg.
Het politiek café van de VVD had mobiliteit, duurzaamheid en Schiphol als gespreksthema's. Wat
Schiphol betreft zei Piet Brandjes uit Rijsenhout dat het toch 'te zot voor woorden' is dat kleine
nieuwbouwprojecten worden tegengehouden door de nabijheid van de luchthaven. Zo heeft Den
Haag kort geleden een streep gehaald door de bouw van 27 nieuwe woningen in Rijsenhout, die
alle al waren verkocht.
Elisabeth Post was het met Brandjes eens dat je dit soort initiatieven moet toestaan. Volgens haar
is staatssecretaris Wilma Mansveld aan zet om dit rigide beleid te wijzigen. Volgens wethouder
Derk Reneman komt het strenge beleid om niet te bouwen in geluidszones van Schiphol voort uit
het verleden, waarin de luchthaven miljarden euro's heeft moeten dokken voor het isoleren van
woningen en het betalen van schadeclaims.
(c) HCnieuws 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Windmolen goudmijn - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur connie vertegaal
c.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl
door Connie Vertegaal
Nibbixwoud Boeren die hun grond beschikbaar stellen voor een moderne megawindturbine zitten
op een goudmijntje. Ze krijgen vergoedingen tussen de 20 en 30 mille per jaar. Initiatiefnemers van
windmolenparken kost het dus weinig moeite om plekken voor hun molens te vinden.
Maar er ontstaan spanningen in dorpsgemeenschappen, want behalve de agrariërs die financieel
baat hebben bij de komst van de molens, is iedereen er zwaar op tegen. Zo is althans de situatie in
de gemeente Medemblik, waar plannen voor nieuwe windmolenparken zijn.

Jan Pronk van Windpark West-Frisia (vijf molens bij Zwaagdijk-Oost) kreeg van alle
grondeigenaren die hij benaderde, toestemming. Eneco die 19 molens wil plaatsen, ving bot bij
twee agrariërs in Nibbixwoud.
Veehouder Hans van der Busse en bollenteler Wilfred Ooijevaar zijn niet gezwicht voor het geld.
,,Ik wil die enorme windmolens niet in deze prachtige omgeving’’, zegt Ooijevaar. ,,Dus ik zei
meteen nee. Geld maakt niet gelukkig. Het is natuurlijk wel zuur als die plannen toch doorgaan,
want dan zit ik nog tegen die molens aan te kijken. Iedereen hier is fel tegen de molens, behalve de
grondeigenaren. Ik wil geen ruzie met mijn buren.’’ Lachend: ,,Dan werk ik gewoon wat harder.’’
Arie Schouten, oud-veehouder in Nibbixwoud en raadslid voor het CDA, keurt het niet af dat
agrariërs meewerken aan de molens. Schouten heeft zijn bedrijf overgedragen aan zijn zoon, die
ook grond wil afstaan voor een turbine. In de gemeenteraad is Schouten tegen windmolens. Hij
vindt zelf niet dat dit een lastige positie is. ,,Het CDA in Medemblik is nog steeds tegen windmolens.
We steunen de actiegroepen. Maar dit wordt van hogerhand opgelegd. En dan moeten boeren die
hier aan meewerken, gewoon een goede prijs krijgen.’’
Regionaal 7: Onteigen en compenseer iedereen
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Onteigen en compenseer alle omwonenden’ - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_Regio_06 /editie ENK /auteur vervolg regiovoorpagina
Nibbixwoud Onteigen de grond van agrariërs op plekken waar windmolens moeten komen en kom
met een betere financiële compensatie voor alle omwonenden. Dat is de mening van de
Nederlandse Vereniging Omwonden Windmolens (NLVOW).
,,Nu krijgen alleen de grondeigenaren riante vergoedingen, alle gewone burgers die in de buurt van
een windmolen wonen, hebben er net zo goed last van. Maar voor hen is er nauwelijks financiële
compensatie’’, zegt Rob Rietveld van de NLVOW. ,,Natuurlijk moeten grondeigenaren schadeloos
worden gesteld als ze hun land kwijtraken, maar de vergoeding die ze nu krijgen, is onevenredig
hoog.’’
De prijs die grondeigenaren krijgen, is gerelateerd aan de energie die de molen op hun grond
opwekt. Per megawatt wordt volgens Rietveld een bedrag van 12.000 euro per jaar betaald. ,,Maar
dit tarief staat onder druk’’, zegt hij. Jan Pronk van Windpark West-Frisia zegt dat 10.000 euro per
megawatt een reëler bedrag is.
Omwonenden krijgen volgens een richtlijn van de windmolenbranche 1000 euro per megawatt per
jaar. Dit moeten alle omwonenden met elkaar delen. De provincie Noord-Holland is van plan de
compensatie voor omwonenden als eis in de structuurvisie op te nemen. Rietveld: ,,Maar het is een
schijntje.’’ Eneco is genereuzer dan de richtlijn en wil per megawatt 2000 euro in een
duurzaamheidfonds storten voor alle omwonenden.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie
Subsidie versterking natuur en recreatiemogelijkheden - Wieringercourant meerbode
17-02-2015 /pagina 8 /editie WMB
REGIO - Voor de aanleg van natuurverbindingen, recreatieve verbindingen en toeristische
overstappunten stelt de provincie ook in 2015 subsidie beschikbaar. In totaal trekt de provincie dit
jaar bijna 2,4 miljoen euro uit voor de Uitvoeringsregeling Groen.

De provincie stelt in 2015 zo’n 50 miljoen beschikbaar voor groene projecten waar zij zelf
rechtstreeks bij betrokken is. De uitvoeringsregeling Groen is bedoeld voor initiatieven waar de
provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van
de provinciale doelen op gebied van natuur en recreatie. Gedeputeerde Staten hebben besloten in
2015 bijna 2,4 miljoen euro voor dergelijke initiatieven beschikbaar te stellen.
De uitvoeringsregeling groen bestaat uit vier onderdelen. Voor de planvorming, verwerving en
inrichting van natuurverbindingen en ontsnipperingsmaatregelen, zoals paddentunnels, trekt de
provincie 150.000 euro aan subsidiegeld uit.
Voor het onderdeel ‘verbetering van de recreatieve verbindingen stad-land’ stelt de provincie in
2015 circa 1,4 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen waardoor natuur- en recreatiegebieden
beter toegankelijk worden, zoals de aanleg van fietstunnels en -bruggen.
Het onderdeel ‘Toeristische Opstapplaatsen’ (TOP’s) is bestemd voor activiteiten zoals de aanleg
van parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij groengebieden en informatiepanelen over fiets- en
wandelroutes. Hiervoor is in 2015 een budget beschikbaar van 500.000 euro.
De subsidieregelingen zijn vanaf heden opengesteld. Zie voor meer informatie over de
voorwaarden het subsidieloket op de provinciale website.
De Uitvoeringsregeling Groen vloeit voort uit het Programma Groen van de provincie NoordHolland. In dit programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete
projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor
komende jaren liggen. Zie www.noord-holland.nl/groen voor meer informatie over het provinciale
groenbeleid.
De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties,
bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur
en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van
onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
CDA wil fonds Waardevolle Herbestemming - Wieringercourant meerbode
17-02-2015 /pagina 2 /editie WMB
REGIO - Het CDA wil een Fonds Waardevolle Herbestemming in het leven roepen om (dreigende)
leegstand van cultuurhistorische waardevolle panden om te buigen in nieuw gebruik. De provincie
moet hierbij optreden als co-financier. Dit stelt de partij voor in haar verkiezingsprogramma.
“Net als voor cultuurhistorische gebouwen geldt ook in de stedelijke omgeving dat herbestemming
nodig is voor kerken, torens en monumentale panden, zoals overbodig geworden postkantoren of
ziekenhuizen, • denkt lijsttrekker Jaap Bond. “Met dit fonds willen we dit bereiken en tevens de
vrijwilligers ondersteunen die dergelijke iconen in de stad en het dorp in stand houden. •
Het CDA stelt meer maatregelen voor om leegstand tegen te gaan. Zo wil de partij geen
megawinkels of winkelcentra buiten bestaande winkelgebieden, mogen er alleen nieuwe
bedrijventerreinen komen als de oude volledig zijn benut en moeten gemeenten ertoe worden
gestimuleerd, bij bestemmingsplannen soepeler op te treden tegen gemengd of veranderend
gebruik van een winkelperceel. Bond: “Op deze wijze willen we levendige stadscentra en
dorpskernen behouden en verloedering tegengaan. •
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Raadsleden, wat doet u uw burgers aan?’ - Noordhollands Dagblad

20-02-2015 /pagina ALK_Regio_05 /editie ALK /auteur HDC Media
Vorige week dinsdagavond was er in De Noord een informatiebijeenkomst over het
Heerhugowaardse gedeelte van de N23 (Westfrisiaweg). U weet wel, die zogenaamde snelweg die
van Alkmaar naar Zwolle moet lopen. Die om de Vaandel levensvatbaar te maken dwars door dat
bedrijventerrein moest lopen, en dan ook nog eens helemaal aan de noordkant van
Heerhugowaard – terechtkomend op de al overvolle filevormende N242. Een weg, waarvan oudburgemeester Piet Moeijes reeds vertelde ’dat die zo de zee in loopt en dat die gaat van niks naar
nergens’.
Die informatieavond viel vies tegen, want je kon er eigenlijk alleen maar langs een aantal borden
met tekeningen lopen. Terwijl het over zo’n belangrijke zaak gaat. Het is namelijk nogal iets wat op
de burgers af komt. De Middenweg wordt doorkruist met een snelweg en de Molenweg zal voor
altijd worden afgesloten. Als gevolg daarvan zal voortaan al het zware verkeer zijn aangewezen op
smalle polderweggetjes als Donkereweg en Harlingerstraat. Deze laatst genoemde weg komt ook
nog eens uit op een plek waar veel schoolkinderen naar de Sint Joseph basisschool lopen.
VVD-wethouder Monique Stam was ook op de inloopavond aanwezig, om zich te laten bijpraten
over de gevolgen – maar veel aanwezigen waren geschokt dat ze aangaf zich niet bewust te zijn
van de ellendige consequenties voor de bewoners van de Molenweg. Maar wie weet is deze
openbaring voor haar toch zinvol geweest: ze heeft verkeerstellingen aangekondigd, en ze wil ook
met betrokken burgers gaan praten. Het lijkt er op of de deur daarmee op een kier is gezet.
Diezelfde deur echter leek tijdens de afgelopen raadsvergadering weer even hard dicht gemept te
worden door de coalitiepartijen. Burgerbelang had een motie ingediend die het college opriep om
tot een zinvolle oplossing van de problemen te komen. Want, zo stelde deze partij, er staat een
fietstunnel gepland en twee doorsteken voor hulpdiensten. Maak daar een oversteek van, en alles
is opgelost – en waarschijnlijk is het nog goedkoper ook.
Onder aanvoering van de HOP werd deze motie nog voor stemming van de agenda afgehaald,
want ’alles is al voor elkaar, er is toch niks meer aan te doen’.
Onder andere het CDA, met zoveel kiezers in De Noord en onder de agrariërs, ging meteen mee
met deze actie. En dus laat deze partij zijn eigen achterban in de steek. Laat gezegd zijn: dit was
altijd mijn eigen partij, maar ze zijn nu wel heel ver afgedwaald van wat er bij hun eigen kiezers
leeft.
Wat zijn dit voor bestuurders die niet willen luisteren naar wanhopige kreten van bewoners dat hun
leefmilieu naar de knoppen gaat? Raadsleden, wat doet u ons als burgers van Heerhugowaard
aan?
Gerrie Groot
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Op valreep kleine wijzigingen in bestemmingsplan Oudeschild - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina HEL_Regio_05 /editie HEL /auteur van onze verslaggever
Texel Het nieuwe bestemmingsplan voor Oudeschild is door de gemeenteraad aangenomen met
op de valreep nog enkele kleine aanpassingen. Zo kreeg de gemeenteraad de toezegging dat het
college vooralsnog niet zal handhaven in Oudeschild op onjuist gebruik van bedrijfspanden. De
gemeenteraad wil eerst een nieuwe visie ontwikkelen. Een meerderheid van de gemeenteraad
vindt de eisen voor vestiging op een bedrijventerrein te rigide in een tijd waarin zo snel
veranderingen optreden.
,,We moeten flexibel zijn in een snel veranderende wereld’’, zei Piet Standaart (Texels Belang).
,,We moeten aan veranderende behoeften kunnen voldoen. Dat doet het bestemmingsplan niet.’’

De eigenaren krijgen overigens wel een brief met de mededeling dat er van strijdig gebruik sprake
is. Overigens heeft het college vorige week besloten dat strijdig gebruik van gebruikspanden een
van de vier speerpunten is in de handhaving voor dit jaar. Ook wordt extra gelet op de goede staat
van bouwwerken, gebruik van woningen als B&B of recreatief verhuur en toezicht op
(reclame)borden in het buitengebied.
Eigenaren dan wel exploitanten van een viertal opstallen krijgen nog een jaar de tijd om met een
goed ontwerp te komen om een aantal nog niet gerealiseerde toeristische bedden ’veilig te stellen’.
Dat voorkwam een amendement van Texels belang dat op deze locaties een onbeperkt aantal
bedden wilde toestaan.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geloof in sprookjes loont wel degelijk - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_Regio_02 /editie ENK /auteur HDC Media
En weer heeft Sprookjeswonderland er straks een mooie attractie bij. Ooit begon het allemaal met
de rijke fantasie van huisschilder Wim de Vries, die zijn eerste kabouters schilderde op
kindermeubeltjes die hij verkocht. Daarna volgden de drukbezochte Sprookjesmarkten, het eerste
parkje in het Wilhelminaplantsoen en toen het huidige sprookjespark op het Enkhuizerzand. Steeds
verder breidde De Vries uit, eerst vooral met hulp van zijn vrouw Janna, later ook zijn zoon Mathijs
en inmiddels een hele schare trouwe medewerkers. Goed voor het toerisme en de
werkgelegenheid, niet in de laatste plaats omdat voor grote klussen als deze steevast lokale
bedrijven ingeschakeld worden. Kortom, redenen genoeg om wél in sprookjes te geloven!
Paul Gutter
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ton gemeente voor Ontwikkelingsbedrijf - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina HEL_Regio_08 /editie HEL /auteur mike deutekom
door Mike Deutekom
Hollands Kroon De gemeente Hollands Kroon betaalt bijna een ton mee aan de activiteiten van het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
Hollands Kroon is een de van negentien gemeenten die samen met de provincie het
Ontwikkelingsbedrijf bekostigen. In ruil daarvoor probeert de economische uitvoeringsorganisatie
bedrijvigheid naar het noorden van de provincie te halen.
Werk Door de regionale samenwerking in het Ontwikkelingsbedrijf willen de gemeenten behoud en
uitbreiding van het bedrijfsleven, werkgelegenheid en economische structuurversterking
bewerkstelligen. Dat moet onder meer gebeuren middels het jaar- en activiteitenplan dat het
Ontwikkelingsbedrijf heeft opgesteld. Dat plan is de basis voor de subsidie die wordt verstrekt.
Eerder kreeg het Ontwikkelingsbedrijf een bijdrage van de overheden, maar dat mocht niet langer
omdat het als staatssteun wordt gezien.
Ook Den Helder (bijna 130.000 euro) en Schagen (ruim 125.000 euro) hebben op hun begroting
voor 2015 geld gereserveerd voor het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden

Naar boven
‘Geef jonge, innovatieve bedrijven een tijdelijke eigen rechtsvorm ’ - Het Financieele Dagblad
20-02-2015 /pagina 3 /sectie In het nieuws
Amsterdam D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven wil dat er een aparte rechtsvorm komt voor
jonge, innovatieve bedrijven. De start-up-bv die Verhoeven voor ogen heeft, moet onder andere
voor twee jaar standaard aanspraak kunnen maken op de speur- en ontwikkelingverklaring.
Loonkosten, investeringskosten en eventuele winstbelasting vallen hierdoor lager uit.
Verhoeven lanceert zijn plan vandaag. Volgens het Kamerlid zijn jonge, innovatieve bedrijven van
nu de multinationals van de toekomst. Omdat zij in het begin elke cent kunnen gebruiken, stelt hij
voor de eerste twee levensjaren een aparte rechtsvorm voor. Naast de speur- en
ontwikkelingsverklaring zou de start-up-bv geen werkgeverspremie hoeven af te dragen over de
eerste werknemer. Een jaarverslag kan achterwege blijven, waardoor accountantskosten worden
uitgespaard, aldus Verhoeven. De ondernemer hoeft bovendien geen inkomstenbelasting te
betalen over zijn eigen inkomen conform de gebruikelijkloonregeling (minimaal€ 44.000). Verder wil
Verhoeven dat werkgevers met de tijdelijke rechtsvorm worden uitgezonderd van het maximum
aantal tijdelijke arbeidscontracten. Ook moet investeren in een start-up-bv fiscaal aantrekkelijk
worden gemaakt.
Ondernemingen die zijn aangesloten bij organisaties die startende innovatieve bedrijven selecteren
en vervolgens ondersteunen en helpen bij het realiseren van groei , komen in aanmerking voor de
afwijkende rechtsvorm. fd
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Landbouw veeteelt en visserij
Windmolen goudmijn - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur connie vertegaal
c.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl
door Connie Vertegaal
Nibbixwoud Boeren die hun grond beschikbaar stellen voor een moderne megawindturbine zitten
op een goudmijntje. Ze krijgen vergoedingen tussen de 20 en 30 mille per jaar. Initiatiefnemers van
windmolenparken kost het dus weinig moeite om plekken voor hun molens te vinden.
Maar er ontstaan spanningen in dorpsgemeenschappen, want behalve de agrariërs die financieel
baat hebben bij de komst van de molens, is iedereen er zwaar op tegen. Zo is althans de situatie in
de gemeente Medemblik, waar plannen voor nieuwe windmolenparken zijn.
Jan Pronk van Windpark West-Frisia (vijf molens bij Zwaagdijk-Oost) kreeg van alle
grondeigenaren die hij benaderde, toestemming. Eneco die 19 molens wil plaatsen, ving bot bij
twee agrariërs in Nibbixwoud.
Veehouder Hans van der Busse en bollenteler Wilfred Ooijevaar zijn niet gezwicht voor het geld.
,,Ik wil die enorme windmolens niet in deze prachtige omgeving’’, zegt Ooijevaar. ,,Dus ik zei
meteen nee. Geld maakt niet gelukkig. Het is natuurlijk wel zuur als die plannen toch doorgaan,
want dan zit ik nog tegen die molens aan te kijken. Iedereen hier is fel tegen de molens, behalve de
grondeigenaren. Ik wil geen ruzie met mijn buren.’’ Lachend: ,,Dan werk ik gewoon wat harder.’’
Arie Schouten, oud-veehouder in Nibbixwoud en raadslid voor het CDA, keurt het niet af dat
agrariërs meewerken aan de molens. Schouten heeft zijn bedrijf overgedragen aan zijn zoon, die
ook grond wil afstaan voor een turbine. In de gemeenteraad is Schouten tegen windmolens. Hij
vindt zelf niet dat dit een lastige positie is. ,,Het CDA in Medemblik is nog steeds tegen windmolens.
We steunen de actiegroepen. Maar dit wordt van hogerhand opgelegd. En dan moeten boeren die
hier aan meewerken, gewoon een goede prijs krijgen.’’

Regionaal 7: Onteigen en compenseer iedereen
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Agrariër kan door in Abtskolk en De Putten - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ALK_Regio_08 /editie ALK /auteur HDC Media
Camperduin De aanwijzing van de Abtskolk en De Putten tussen Camperduin en Petten tot Natura
2000-gebied heeft nauwelijks gevolgen voor het gebied.
Dat stelt GS bij de vaststelling van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied. Regulier
boerenwerk is hier geen probleem.
De Abtskolk en De Putten tussen Camperduin en Petten vormen een leefgebied voor beschermde
vogels. De bedreigde dwerggans overwintert hier veelvuldig.
Het beheerplan maakt duidelijk hoe deze vogels worden beschermd. De provincie let er vooral op
dat er geen activiteiten plaatshebben die de vogels schaden.
’Haarlem’ geeft in het plan aan welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn in de periode van 1
oktober tot 1 april, als de beschermde vogels zich ophouden de gebieden. Bestaande activiteiten,
zoals het reguliere agrarische werk, kunnen gewoon doorgaan.
Aan eventuele nieuwe activiteiten die gevolgen hebben voor het vogelleefgebied, kunnen
voorwaarden worden verbonden. In sommige gevallen is een vergunning vereist. Dit staat per
activiteit aangegeven in het beheerplan.
dat in werking treedt na definitieve vaststelling door het Rijk.

De Putten Archieffoto
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Onteigen en compenseer alle omwonenden’ - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_Regio_06 /editie ENK /auteur vervolg regiovoorpagina
Nibbixwoud Onteigen de grond van agrariërs op plekken waar windmolens moeten komen en kom
met een betere financiële compensatie voor alle omwonenden. Dat is de mening van de
Nederlandse Vereniging Omwonden Windmolens (NLVOW).
,,Nu krijgen alleen de grondeigenaren riante vergoedingen, alle gewone burgers die in de buurt van
een windmolen wonen, hebben er net zo goed last van. Maar voor hen is er nauwelijks financiële
compensatie’’, zegt Rob Rietveld van de NLVOW. ,,Natuurlijk moeten grondeigenaren schadeloos
worden gesteld als ze hun land kwijtraken, maar de vergoeding die ze nu krijgen, is onevenredig
hoog.’’
De prijs die grondeigenaren krijgen, is gerelateerd aan de energie die de molen op hun grond
opwekt. Per megawatt wordt volgens Rietveld een bedrag van 12.000 euro per jaar betaald. ,,Maar
dit tarief staat onder druk’’, zegt hij. Jan Pronk van Windpark West-Frisia zegt dat 10.000 euro per
megawatt een reëler bedrag is.

Omwonenden krijgen volgens een richtlijn van de windmolenbranche 1000 euro per megawatt per
jaar. Dit moeten alle omwonenden met elkaar delen. De provincie Noord-Holland is van plan de
compensatie voor omwonenden als eis in de structuurvisie op te nemen. Rietveld: ,,Maar het is een
schijntje.’’ Eneco is genereuzer dan de richtlijn en wil per megawatt 2000 euro in een
duurzaamheidfonds storten voor alle omwonenden.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Opening nieuwe getijdencentrale - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_Regio_10 /editie ENK /auteur van onze verslaggever
Den Oever Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) en zijn Friese collega Hans Konst (PvdA) openen
vandaag in Den Oever de nieuwe proefinstallatie voor stromingsenergie van Tocardo en TTC (Tidal
Testing Centre) in de spuisluizen van de Afsluitdijk. Sinds 2008 draait al een getijstroomturbine, in
feite een soort onderwaterwindmolen, op die locatie. Recent is er in Den Oever een nieuwe
opstelling bij gekomen, waarin drie turbines naast elkaar in een van de spuikokers zijn geplaatst.
De kennis en ervaring die met deze proefinstallatie wordt opgedaan, wordt gebruikt om straks bij
Kornwerderzand een grotere getijdencentrale te bouwen. De openingshandeling vindt plaats tijdens
de conferentie ’Van dijk naar energiedijk’ in Van der Valk-hotel Wieringermeer. Dit congres wordt
georganiseerd door marktpartijen, onderzoeksinstituten en netwerkinstellingen verenigd in
Energising deltas plus samenwerkende overheden (onder meer de provincie en gemeente Hollands
Kroon) binnen het project De Nieuwe Afsluitdijk.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Halt aan bedrijfsterrein’ - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_VP_01 /editie ENK /auteur jaap stiemer
door Jaap Stiemer
Hoorn Met het ontwikkelen van bedrijfsterreinen in West-Friesland moet zeer terughoudend worden
omgegaan. In een aantal gevallen zouden bestaande plannen niet moeten worden uitgevoerd. Dat
moet voorkomen dat er veel te veel bedrijfsgrond leeg blijft.
Het is de conclusie van een onderzoek dat de zeven West-Friese gemeenten hebben laten
uitvoeren. Daarbij is ook aan het bedrijfsleven de vraag gesteld waaraan behoefte is. De beste
kansen maken bedrijfsterreinen die langs de provinciale wegen en aan snelweg A7 liggen. Het
midden- en kleinbedrijf en de bouwnijverheid hebben ook aangegeven zich daar het liefst te willen
vestigen.
Schepenwijk, WFO, Undamaris, De Veken, Overspoor, Zevenhuis en de Vredemaker worden wat
dat betreft als kansrijk genoemd. Distriport bij Berkhout en het al geplande Andijk-Zuid worden
genoemd als gebieden die niet ontwikkeld zouden moeten worden: er is in het bedrijfsleven geen
behoefte aan.
Regionaal 3: ’Verlies nemen met bedrijfsgrond’
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’Verlies nemen met grond’ - Noordhollands Dagblad
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door Jaap Stiemer
Vervolg van voorpagina

Hoorn Er moeten harde keuzes worden gemaakt op het gebied van het ontwikkelen van
bedrijfsterreinen in West-Friesland. Uit eerder onderzoek bleek al dat er zo’n 165 hectare te veel
aan plannen ligt. De West-Friese gemeenten gaan nu een strategie ontwikkelen om versnippering
te voorkomen.
Gisteren werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat in opdracht van de zeven
West-Friese gemeenten is uitgevoerd. Daarbij zijn bestaande plannen afgezet tegen behoefte van
het bedrijfsleven. Uit provinciaal onderzoek was al gebleken dat de plannen binnen de regio voor
211 hectare aan bedrijfsgrond door de economische crisis volledig achterhaald zijn. Er zou tot 2040
slechts een kleine 50 hectare nodig zijn.
Het bedrijfsleven geeft aan dat goede uitvalswegen een voorwaarde zijn voor vestiging. Een aantal
bestaande of nog in ontwikkeling zijnde terreinen worden daarom kansrijk geacht. Maar volgens het
rapport zijn in alle gemeenten behalve Drechterland en Stede Broec ook plannen die niet
uitgevoerd zouden moeten worden.
Andijk-Zuid, dat planologisch al helemaal rond is, zou volgens het onderzoek niet moeten worden
uitgevoerd. Het bedrijfsleven heeft voor dergelijke terreinen, waarbij het ontbreekt aan goede
uitvalswegen, geen belangstelling. Ook Distriport tussen Berkhout en de Braken zou niet moeten
worden uitgevoerd, omdat er ook voor logistieke bedrijven geen ruimte nodig is.
,,Als regio moeten we nu zoeken naar oplossingen, om de versnippering te voorkomen’’, zegt de
Medemblikker wethouder Harry Nederpelt namens de zeven West-Friese gemeenten. ,,Want het is
voor gemeenten, ondernemers én het landschap niet goed wanneer er straks meerdere terreinen
zijn waar bijvoorbeeld maar drie bedrijven op staan.’’
Kostbaarder Zowel particuliere als gemeentelijke grondbezitters moeten wat dat betreft ’hun verlies
nemen’, is het advies van de onderzoekers. Het ontwikkelen van grond waarop vervolgens niks
wordt gebouwd, maakt het alleen nog maar kostbaarder.
Terreinen als Overspoor bij Wognum zijn volgens de onderzoekers wel kansrijk, maar op dit
moment niet geschikt om aan de behoeften te voldoen. Provincie, gemeenten en ondernemers
moeten investeren in het opwaarderen van dit soort terreinen.
De gemeenten laten een strategie opstellen om een te veel aan bedrijfsterreinen te voorkomen.
Deze afspraken zouden door alle gemeenten moeten worden ondersteund. Distriport wordt hier
buiten gelaten. Hierover hebben de gemeenten namelijk geen zeggenschap; dit regelt de provincie.
Op 4 maart is er in Alkmaar een conferentie voor gemeenten, om te praten over ’sterke
werklocaties in Noord-Holland Noord’.
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Flora en fauna
Wethouder: Gedeeld gebruik bospaden gaat niet werken - Alkmaarder Courant
door Matthie Bergman
Wandelaars en mtb’ers straks acht kilometer samen
Schoorl De nieuwe mountainbikeroute door de Schoorlse Duinen gaat over een lengte van niet
minder dan acht kilometer over bestaande (bos)paden die ook worden gebruikt door fietsers en
wandelaars, aldus de provinciale beschikking.
,,Als dit straks echt gedeeld gebruik wordt, gaat dat niet werken’’, aldus wethouder Peter van
Huissteden van Bergen.

De wethouder was er niet eerder van op de hoogte dat fietsers, wandelaars en mountainbikers
straks acht kilometer bospad moeten delen.
Omdat de provincie de plannen van Staatsbosbeheer (SBB) al had goedgekeurd, had Bergen zich
er niet verder in verdiept. Pas toen onlangs duidelijk werd dat SBB ook een omgevingsvergunning
van de gemeente Bergen nodig heeft, heeft het college hier nader naar gekeken.
Van Huissteden bevestigde gisteren dat die gemeentelijke vergunning echt verplicht is en dat hij
hierover op korte termijn overleg zal hebben met Staatsbosbeheer. In een reactie op die acht
kilometer zei hij: ,,Als dat werkelijk zo is, als dat echt gedeeld gebruik wordt, dan maak ik me daar
wel zorgen over. Op die smalle bospaden gaat dat niet werken.’’
Parkeerdruk Van Huissteden gaat ervan uit dat hij volgende week met SBB om tafel zit. ,,Ik had al
eerder vragen van wijkverenigingen gekregen over de uitbreiding van het mtb-parkoers en de
toename hierdoor van de parkeerdruk in de aanliggende wijken. Die druk wordt nu als overlast
ervaren en de bewoners vrezen dat die overlast door de komst van meer mountainbikers zal
toenemen. Ook daarover hebben wij contact opgenomen met Staatsbosbeheer. Ik wil weten wat
SBB gaat doen om die parkeerdruk te verminderen. Nu komt dit erbij, dus ga ik in het overleg ook
vragen welke oplossing Staatsbosbeheer gaat bieden voor de te verwachten problemen bij het
gedeelde gebruik van de bospaden.’’
Een SBB-woordvoerster wijst er nog wel op dat straks met ’fysieke maatregelen’ als borden en
paaltjes duidelijk zal worden gemaakt wie op welke paden mag.
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Natuur en landschap
Subsidie versterking natuur en recreatiemogelijkheden - Wieringercourant meerbode
17-02-2015 /pagina 8 /editie WMB
REGIO - Voor de aanleg van natuurverbindingen, recreatieve verbindingen en toeristische
overstappunten stelt de provincie ook in 2015 subsidie beschikbaar. In totaal trekt de provincie dit
jaar bijna 2,4 miljoen euro uit voor de Uitvoeringsregeling Groen.
De provincie stelt in 2015 zo’n 50 miljoen beschikbaar voor groene projecten waar zij zelf
rechtstreeks bij betrokken is. De uitvoeringsregeling Groen is bedoeld voor initiatieven waar de
provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van
de provinciale doelen op gebied van natuur en recreatie. Gedeputeerde Staten hebben besloten in
2015 bijna 2,4 miljoen euro voor dergelijke initiatieven beschikbaar te stellen.
De uitvoeringsregeling groen bestaat uit vier onderdelen. Voor de planvorming, verwerving en
inrichting van natuurverbindingen en ontsnipperingsmaatregelen, zoals paddentunnels, trekt de
provincie 150.000 euro aan subsidiegeld uit.
Voor het onderdeel ‘verbetering van de recreatieve verbindingen stad-land’ stelt de provincie in
2015 circa 1,4 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen waardoor natuur- en recreatiegebieden
beter toegankelijk worden, zoals de aanleg van fietstunnels en -bruggen.
Het onderdeel ‘Toeristische Opstapplaatsen’ (TOP’s) is bestemd voor activiteiten zoals de aanleg
van parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij groengebieden en informatiepanelen over fiets- en
wandelroutes. Hiervoor is in 2015 een budget beschikbaar van 500.000 euro.
De subsidieregelingen zijn vanaf heden opengesteld. Zie voor meer informatie over de
voorwaarden het subsidieloket op de provinciale website.

De Uitvoeringsregeling Groen vloeit voort uit het Programma Groen van de provincie NoordHolland. In dit programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete
projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor
komende jaren liggen. Zie www.noord-holland.nl/groen voor meer informatie over het provinciale
groenbeleid.
De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties,
bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur
en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van
onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.
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De grootste vuilstort van Nederland - Noordhollands Dagblad
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Wekelijks plaatsen wij op deze plek een luchtfoto die ergens boven de regio Waterland is
geschoten. Op het kaartje geeft de pijl de kijkrichting van fotograaf Wim Egas aan.
De grootste vuilstortplaats van Nederland. Zo stond de Volgermeerpolder, centraal op de foto,
bekend. Een gebied dat helemaal geen polder is, maar een kaartenmaker ging in de 19e eeuw in
de fout en bestempelde de Volgerweren als polder. Een gebied met een rijke geschiedenis. Begin
20e eeuw werd de veengrond er afgegraven om turf te winnen als brandstof voor de kachels in
Amsterdam, en zo ontstond pal ten zuiden van Broek in Waterland een typerend landschap.
Daarna gebruikte Amsterdam het gebied jarenlang als vuilnisbelt, en bedrijven schroomden niet om
er illegaal vaten met gif te dumpen.
Dat kwam in 1980 naar buiten, en sindsdien braken de instanties zich het hoofd over een manier
om het gebied op te schonen. Het terrein was te groot voor een bodemsanering, en daarom werd er
uiteindelijk voor gekozen om de voormalige vuilstort af te dekken met folie. Daaroverheen werd
nieuwe grond aangebracht, en de Volgermeerpolder werd ingericht als natuurgebied. In 2011 is het
terrein opengesteld voor het publiek.
Vanuit de lucht ziet het gebied eruit als sawa’s, Indonesische rijstvelden die onder water staan. De
natte gebiedjes zijn gevuld met regenwater en beplant met riet. De bedoeling is dat zich hier
uiteindelijk nieuw veen vormt. En daarmee is de cirkel rond, want oorspronkelijk bestond de
Volgermeerpolder ook uit hoogveen.
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GNR wil MOB-complex toch onderhouden - Gooi- en Eemlander
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door Alexander Poort
Bussum Het Goois Natuurreservaat (GNR) heeft toch interesse om de natuur rond de nieuwe
woningen op het MOB-complex te gaan onderhouden. De natuurorganisatie heeft de gemeente
Bussum laten weten bij nader inzien toch verder in overleg te willen over het natuurgebied Nieuw
Cruysbergen dat ontstaat als de nieuwe woningen daar zijn gebouwd. Reden voor GNR om toch
opnieuw met Bussum om de tafel te gaan, zijn de goede ervaringen die de organisatie heeft
opgedaan met het fietspad langs het Laarder Wasmeer. In een eerder stadium had GNR laten
weten van het beheer van het natuurgebied af te willen zien, omdat ’natuur en recreatie zich niet
goed met elkaar laten verenigen’. Op grond van de ervaringen bij het Laarder Wasmeer oordeelt
GNR ’nu toch positiever dan ze aanvankelijk deden’.

Bussum is blij met de handreiking en gaat met GNR in gesprek. Dit betekent dat
Natuurmonumenten - waar Bussum na de afwijzing van GNR mee om tafel zat - weer op een
zijspoor terecht komt. ,,We nemen de kennis die we in die gesprekken hebben opgedaan wel mee
in de onderhandelingen met GNR’’, laat wethouder Lia de Ridder weten.

MOB-complex. foto gemeente bussum
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Agrariër kan door in Abtskolk en De Putten - Noordhollands Dagblad
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Camperduin De aanwijzing van de Abtskolk en De Putten tussen Camperduin en Petten tot Natura
2000-gebied heeft nauwelijks gevolgen voor het gebied.
Dat stelt GS bij de vaststelling van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied. Regulier
boerenwerk is hier geen probleem.
De Abtskolk en De Putten tussen Camperduin en Petten vormen een leefgebied voor beschermde
vogels. De bedreigde dwerggans overwintert hier veelvuldig.
Het beheerplan maakt duidelijk hoe deze vogels worden beschermd. De provincie let er vooral op
dat er geen activiteiten plaatshebben die de vogels schaden.
’Haarlem’ geeft in het plan aan welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn in de periode van 1
oktober tot 1 april, als de beschermde vogels zich ophouden de gebieden. Bestaande activiteiten,
zoals het reguliere agrarische werk, kunnen gewoon doorgaan.
Aan eventuele nieuwe activiteiten die gevolgen hebben voor het vogelleefgebied, kunnen
voorwaarden worden verbonden. In sommige gevallen is een vergunning vereist. Dit staat per
activiteit aangegeven in het beheerplan.
dat in werking treedt na definitieve vaststelling door het Rijk.

De Putten Archieffoto
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Wie begrijpt wat de grutto zegt? - Noordhollands Dagblad
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Heiloo Met een nieuw soort vrijwilliger denkt Landschap Noord-Holland het weidevogelbeheer
efficiënter aan te kunnen pakken. ,,Naast vrijwilligers die ons ieder voorjaar helpen bij het markeren
van de nesten, zoeken we ervaren vogelaars die de signalen van weidevogels kunnen herkennen’’,
zegt Wim Tijsen. Hij is projectmedewerker weidevogelbeheer bij Landschap Noord-Holland, dat
kantoor houdt in Heiloo.
Tijsen: ,,Voor een beginneling is het vinden van nesten lastig, maar nog goed te leren. Om het
gedrag van een grutto te herkennen, moet je wat meer ervaring hebben. Uit de geluiden die ze

maken, valt namelijk op te maken of er sprake is van een territorium, of er vogels zitten te broeden
en of er al kuikens zijn.’’
Het is de bedoeling dat de ervaren vrijwilligers deze gedragsinterpretaties binnen 48 uur op een
digitale kaart intekenen.
Landschap Noord-Holland werkt hierbij nauw samen met de agrarische natuurvereniging Water,
Land en Dijken, waarbij vijfhonderd veehouders zijn aangesloten. De gebiedscoördinator (Martine
Bijman, red.) en de veldmedewerkers van Water, Land en Dijken bekijken welke afspraken over
laat maaien voor een gebied zijn gemaakt en of het misschien zinvol is om het maaien verder uit te
stellen door zogenoemd lastminute-beheer toe te passen.
Tijsen: ,,De gebiedscoördinator kan bijvoorbeeld zeggen: ’Oké, we hebben afgesproken met de
veehouder dat hij volgende week mag maaien, maar hier zitten opeens heel veel kuikens: tien
kieviten, drie grutto’s en een paar tureluurs’. Dan wil je alsnog maatregelen nemen, zodat deze
kuikens de tijd krijgen om vliegvlug te worden.’’
,,De laat maaicontracten lopen meestal af op 1, 8 of 15 juni’, zegt hij. Een veldwerker stapt naar
zo’n veehouder toe en vraagt, met een actuele kaart waarop de aantallen nesten en kuikens zijn
ingetekend in de hand, of hij het maaien verder wil uitstellen.’’ Dat gebeurt dan tegen een financiële
vergoeding.
Bijman: ,,Het lastminute-beheer is de afgelopen jaren succesvol gebleken. We willen dit nu op iets
grotere schaal gaan toepassen, vooruitlopend op het kerngebiedenbeleid van de provincie dat in
2016 van start gaat. In totaal zijn er zeventig gemarkeerde ecologische deelgebieden in Laag
Holland. Dit voorjaar willen we deze aanpak in zes van die deelgebieden toepassen en bekijken we
of het voor alle deelgebieden een haalbare aanpak is.’’
Cruciaal is de inzetbaarheid van voldoende deskundige vrijwilligers, die een lastminute-situatie met
meer kuikens en nesten dan gedacht goed kunnen beoordelen. Tijsen: ,, Het zal wel lastig zijn om
ze te vinden, mensen die al wat langer naar vogels kijken.’’ Hij denkt bijvoorbeeld aan de leden van
een vogelwerkgroep, maar het mogen ook vrijwilligers zijn die al een poosje meehelpen met het
markeren van nesten. Ze krijgen in elk geval eerst nog een korte cursus - waarin de vogelgeluiden
worden behandeld - en veldbegeleiding.
Kuikens Tijsen: ,,Het werk van deze ervaren vrijwilligers komt in de buurt van wat de veldwerkers
van Water, Land en Dijken doen. Je kunt ze zien als assistenten van de veldwerkers. In april gaan
we twee telrondes houden en in de laatste week van mei nog een alarmtelling. Welke vogels lopen
met kuikens? Zo meet je ook de reproductie van grutto’s en tureluurs.’’ De cursus assistentveldwerker in theorie en praktijk wordt in april gegeven.

Wim Tijsen: ,,Het werk van deze ervaren vrijwilligers komt in de buurt van wat de veldwerkers van
Water, Land en Dijken doen. Je kunt ze zien als assistenten van de veldwerkers.’’ Foto Peter Mol
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Recreatie
Toch windpark in het zuiden? - HCnieuws
[HOOFDDORP] Er komt mogelijk toch een windpark in het open gebied van Haarlemmermeer-Zuid.
Dat zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post maandagavond in Hoofddorp tijdens een
politiek café van de VVD.
Gedeputeerde Post sluit locatie niet langer uit

Frits Verhagen
[t] @FritsLJVerhagen

De provincie Noord-Holland verzette zich eerder met hand en tand tegen een windmolenpark.
Gedeputeerde Post zei maandagavond dat de provincie in opdracht van Den Haag nog plekken
moet vinden voor ruim 100 megawatt aan windenergie.
De provincie heeft zelf Park21 aangewezen als zoekgebied voor windturbines, maar Provinciale
Staten hebben geoordeeld dat ook Haarlemmermeer-Zuid erbij moet worden betrokken. Volgens
Post gaat dat nu ook gebeuren. Luit Buurma van de stichting Windmolenpark HaarlemmermeerZuid kon niet anders dan tevreden zijn.
Voorzitter Anne Marie Kamevaar van de Dorpsraad Badhoevedorp was dat maandagavond nog
niet. Zij en andere dorpswoners waren naar de VVD-bijeenkomst gekomen om gedeputeerde Post
ertoe te bewegen de Schipholweg snel af te waarderen tot lokale weg. Post is dat echter nog niet
van plan. Ze zei eerst de omlegging van de A9 te willen afwachten voordat er een beslissing wordt
genomen over de Schipholweg.
Het politiek café van de VVD had mobiliteit, duurzaamheid en Schiphol als gespreksthema's. Wat
Schiphol betreft zei Piet Brandjes uit Rijsenhout dat het toch 'te zot voor woorden' is dat kleine
nieuwbouwprojecten worden tegengehouden door de nabijheid van de luchthaven. Zo heeft Den
Haag kort geleden een streep gehaald door de bouw van 27 nieuwe woningen in Rijsenhout, die
alle al waren verkocht.
Elisabeth Post was het met Brandjes eens dat je dit soort initiatieven moet toestaan. Volgens haar
is staatssecretaris Wilma Mansveld aan zet om dit rigide beleid te wijzigen. Volgens wethouder
Derk Reneman komt het strenge beleid om niet te bouwen in geluidszones van Schiphol voort uit
het verleden, waarin de luchthaven miljarden euro's heeft moeten dokken voor het isoleren van
woningen en het betalen van schadeclaims.
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Redding van de Huilende Dame in antiek fort - Noordhollands Dagblad
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door Arthur de Mijttenaere
Schilderingen van soldaten uit de vorige eeuw
Velserboek ,,Het meest in verval is de Huilende Dame’’, vertelt Spaarndammer Ziegel Ziegelaar. De
bewuste dame, een muurschildering in Fort benoorden Spaarndam, huilt als het regent. Het dak
van het fort lekt als een mandje en het regenwater stroomt bij dat weer rijkelijk over de dame heen.
Ziegelaar zet zich met hart en ziel in voor het behoud van het fort in Velserbroek. Hij is daarom blij
dat de provincie geld vrijmaakt voor onderzoek naar de meest waardevolle muurschilderingen.
Deze zomer moet duidelijk zijn hoe de schilderingen van verdere afbreuk kunnen worden behoed.
De Rijksdienst voor Cultureel Onderzoek gaat de waarde van de muurschilderingen bepalen,
waarna een advies volgt welke minimaal behouden moeten blijven. De Spaarndammer vertelt dat
er minstens veertig muurschilderingen in het fort zijn, waarvan hij er vele zelf met een scalpel aan
de vergetelheid heeft ontrukt.
Er bestaan volgens hem ook nog onontdekte schilderingen, die nog onder de kalk en het stof zitten.
,,Ik geef alle plaatjes een naam, zoals de Huilende Dame of Mokkel nr. 14.’’
De oudste schilderingen dateren van de tijd rond 1905, de jongste zijn uit de periode van rond
1955. Ook de Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog in het fort waren gelegerd, hebben zich niet
onbetuigd gelaten en sommige muren verfraaid met teksten of schilderingen.

De laatste gebruikers van het fort waren Nederlandse soldaten die op deze plek tijdens de ’koude
oorlog’ munitie bewaakten.
Daarna ging het fort dicht en bleef het jarenlang hermetisch gesloten. De verwaarlozing dreigt zo te
blijven, zolang er geen ondernemer wordt gevonden om het fort samen met de provincie op te
knappen. De provincie wil het fort alleen restaureren, als een ondernemer de helft van de kosten
draagt.
Die ondernemer moet dan ook een plan maken voor de verdere ontwikkeling van het gebied rond
Fort benoorden Spaarndam.
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Recreatieschap krijgt tik op vingers - Noordhollands Dagblad
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Spaarnwoude Wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks, Beheer) van Haarlem heeft
Recreatieschap Spaarnwoude een tik op de vingers gegeven. Het recreatieschap heeft in 2014,
evenals het jaar daarvoor, te veel geld uitgegeven.
Dat staat in een toelichting van Sikkema op de begroting van het recreatieschap. De uitgaven
waren in 2014 maar liefst zeven ton te hoog.
Weliswaar waren de inkomsten vier ton hoger dan gedacht, maar dan blijft er toch een negatief
resultaat over van 300.000 euro. Dat er vier ton meer binnenkwam, komt door de hogere
opbrengsten uit festivals en de verkoop van grond en kavels op Droompark Buitenhuizen.
Sikkema betreurt het openlijk dat het recreatieschap verzuimd heeft het mes te zetten in de
uitgaven, zoals wel was voorgenomen. Om herhaling te voorkomen, eist zij daarom dat deze
bezuinigingen expliciet worden opgenomen in de voorlopige begroting van volgend jaar. Ook gaat
Haarlem dwarsliggen als het recreatieschap tussentijds de financiële bijdrage van de omringende
gemeenten zoals Haarlem wil ophogen.
Gezien de penibele financiële situatie van Haarlem zelf gaat Sikkema evenmin akkoord met een
voorgenomen gronduitbreiding van het recreatieschap.
De cijfers zijn niet in orde, stelt Sikkema. Omdat de gebiedsuitbreiding een verhoging van de
Haarlemse bijdrage aan het recreatieschap zou betekenen van ruim 48.000 euro per jaar, zet ze
het licht op rood. Jaarlijks draagt Haarlem nu 2,8 ton bij aan het recreatieschap.
Directeur Jan Hylkema van het recreatieschap zegt desgevraagd dat het tekort in zijn ogen
meevalt. ,,Drie ton is slechts 5 procent van de totale begroting van ongeveer zes miljoen.’’
Bovendien voelt hij zich gedekt door het bestuur van het recreatieschap: de wethouders van de
deelnemende gemeenten. ,,Die zijn altijd met alle uitgaven akkoord gegaan.’’
Hylkema wijt de budgetoverschrijding, die ten koste is gegaan van de algemene reserve, vooral aan
de reeks van onderzoeken die is gepleegd om tot bezuinigingen te komen. ,,Zulke onderzoeken
kosten geld, omdat ze zorgvuldig moeten gebeuren.’’
Voor 2015 denkt Hylkema dat het recreatieschap uit de rode cijfers blijft, omdat hij erop rekent dat
de bezuinigingen dit jaar wel worden gerealiseerd. Er komt onder meer een bezuiniging aan op
recreatieboerderij Zorgvrij, waarbij de veestapel gedurende dit jaar langzaam zal worden
verminderd.
De bezuinigingen zullen volgens Hylkema niet leiden tot minder banen, omdat er al jaren een
vacaturestop geldt.

Wel zullen de ZZP’ers en aannemers het voelen dat er voor groenonderhoud minder geld te
besteden is.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Subsidie versterking natuur en recreatiemogelijkheden - Wieringercourant meerbode
17-02-2015 /pagina 8 /editie WMB
REGIO - Voor de aanleg van natuurverbindingen, recreatieve verbindingen en toeristische
overstappunten stelt de provincie ook in 2015 subsidie beschikbaar. In totaal trekt de provincie dit
jaar bijna 2,4 miljoen euro uit voor de Uitvoeringsregeling Groen.
De provincie stelt in 2015 zo’n 50 miljoen beschikbaar voor groene projecten waar zij zelf
rechtstreeks bij betrokken is. De uitvoeringsregeling Groen is bedoeld voor initiatieven waar de
provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van
de provinciale doelen op gebied van natuur en recreatie. Gedeputeerde Staten hebben besloten in
2015 bijna 2,4 miljoen euro voor dergelijke initiatieven beschikbaar te stellen.
De uitvoeringsregeling groen bestaat uit vier onderdelen. Voor de planvorming, verwerving en
inrichting van natuurverbindingen en ontsnipperingsmaatregelen, zoals paddentunnels, trekt de
provincie 150.000 euro aan subsidiegeld uit.
Voor het onderdeel ‘verbetering van de recreatieve verbindingen stad-land’ stelt de provincie in
2015 circa 1,4 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen waardoor natuur- en recreatiegebieden
beter toegankelijk worden, zoals de aanleg van fietstunnels en -bruggen.
Het onderdeel ‘Toeristische Opstapplaatsen’ (TOP’s) is bestemd voor activiteiten zoals de aanleg
van parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij groengebieden en informatiepanelen over fiets- en
wandelroutes. Hiervoor is in 2015 een budget beschikbaar van 500.000 euro.
De subsidieregelingen zijn vanaf heden opengesteld. Zie voor meer informatie over de
voorwaarden het subsidieloket op de provinciale website.
De Uitvoeringsregeling Groen vloeit voort uit het Programma Groen van de provincie NoordHolland. In dit programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete
projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor
komende jaren liggen. Zie www.noord-holland.nl/groen voor meer informatie over het provinciale
groenbeleid.
De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties,
bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur
en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van
onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
’Rem ontwikkelen bedrijfsterreinen’ - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_VP_01 /editie ENK /auteur jaap stiemer
j.stiemer@hollandmediacombinatie.nl
door Jaap Stiemer

Hoorn Met het ontwikkelen van bedrijfsterreinen in West-Friesland moet zeer terughoudend worden
omgegaan. In een aantal gevallen zouden bestaande plannen niet moeten worden uitgevoerd. Dat
moet voorkomen dat er veel te veel bedrijfsgrond leeg blijft.
Het is de conclusie van een onderzoek dat de zeven West-Friese gemeenten hebben laten
uitvoeren. Daarbij is ook aan het bedrijfsleven de vraag gesteld waaraan behoefte is. De beste
kansen maken bedrijfsterreinen die langs de provinciale wegen en aan snelweg A7 liggen. Het
midden- en kleinbedrijf en de bouwnijverheid hebben ook aangegeven zich daar het liefst te willen
vestigen.
Kansrijk Schepenwijk, WFO, Undamaris, De Veken, Overspoor, Zevenhuis en de Vredemaker
worden wat dat betreft als kansrijk genoemd. Distriport bij Berkhout en het al geplande Andijk-Zuid
worden genoemd als gebieden die niet ontwikkeld zouden moeten worden: er is in het bedrijfsleven
geen behoefte aan.
Regionaal 3: ’Verlies nemen met bedrijfsgrond’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Verlies nemen met grond’ - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina ENK_Regio_03 /editie ENK /auteur jaap stiemer
j.stiemer@hollandmediacombinatie.nl
door Jaap Stiemer
Vervolg van voorpagina
Hoorn Er moeten harde keuzes worden gemaakt op het gebied van het ontwikkelen van
bedrijfsterreinen in West-Friesland. Uit eerder onderzoek bleek al dat er zo’n 165 hectare te veel
aan plannen ligt. De West-Friese gemeenten gaan nu een strategie ontwikkelen om versnippering
te voorkomen.
Gisteren werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat in opdracht van de zeven
West-Friese gemeenten is uitgevoerd. Daarbij zijn bestaande plannen afgezet tegen behoefte van
het bedrijfsleven. Uit provinciaal onderzoek was al gebleken dat de plannen binnen de regio voor
211 hectare aan bedrijfsgrond door de economische crisis volledig achterhaald zijn. Er zou tot 2040
slechts een kleine 50 hectare nodig zijn.
Het bedrijfsleven geeft aan dat goede uitvalswegen een voorwaarde zijn voor vestiging. Een aantal
bestaande of nog in ontwikkeling zijnde terreinen worden daarom kansrijk geacht. Maar volgens het
rapport zijn in alle gemeenten behalve Drechterland en Stede Broec ook plannen die niet
uitgevoerd zouden moeten worden.
Andijk-Zuid, dat planologisch al helemaal rond is, zou volgens het onderzoek niet moeten worden
uitgevoerd. Het bedrijfsleven heeft voor dergelijke terreinen, waarbij het ontbreekt aan goede
uitvalswegen, geen belangstelling. Ook Distriport tussen Berkhout en de Braken zou niet moeten
worden uitgevoerd, omdat er ook voor logistieke bedrijven geen ruimte nodig is.
,,Als regio moeten we nu zoeken naar oplossingen, om de versnippering te voorkomen’’, zegt de
Medemblikker wethouder Harry Nederpelt namens de zeven West-Friese gemeenten. ,,Want het is
voor gemeenten, ondernemers én het landschap niet goed wanneer er straks meerdere terreinen
zijn waar bijvoorbeeld maar drie bedrijven op staan.’’
Kostbaarder Zowel particuliere als gemeentelijke grondbezitters moeten wat dat betreft ’hun verlies
nemen’, is het advies van de onderzoekers. Het ontwikkelen van grond waarop vervolgens niks
wordt gebouwd, maakt het alleen nog maar kostbaarder.

Terreinen als Overspoor bij Wognum zijn volgens de onderzoekers wel kansrijk, maar op dit
moment niet geschikt om aan de behoeften te voldoen. Provincie, gemeenten en ondernemers
moeten investeren in het opwaarderen van dit soort terreinen.
De gemeenten laten een strategie opstellen om een te veel aan bedrijfsterreinen te voorkomen.
Deze afspraken zouden door alle gemeenten moeten worden ondersteund. Distriport wordt hier
buiten gelaten. Hierover hebben de gemeenten namelijk geen zeggenschap; dit regelt de provincie.
Op 4 maart is er in Alkmaar een conferentie voor gemeenten, om te praten over ’sterke
werklocaties in Noord-Holland Noord’.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Schiphol
Ondanks groei zakt Schiphol naar vijfde plaats in Europa - Het Financieele Dagblad
20-02-2015 /pagina 13 /sectie Ondernemen /auteur Hans Verbraeken
Hans Verbraeken
Amsterdam
Schiphol Airport is zijn positie van de op drie na grootste luchthaven in Europa kwijt. De Turkse
concurrent AtatÌrk Airport in Istanboel is vorig jaar langszij gekomen, zo meldde ceo Jos Nijhuis van
Schiphol Group donderdag. AtatÌrk Airport volgt nu na Heathrow (Londen), Charles de Gaulle
(Parijs) en Frankfurt Airport . Nijhuis:‘Ze zijn ons voorbijgegaan.’
AtatÌrk Airport was vorig jaar goed voor 57 miljoen passagiers, 11% meer dan in 2013. Amsterdam
Schiphol Airport bediende 55 miljoen passagiers, 4,6% meer dan in 2013. Deze stijging komt
grotendeels op het conto van KLM en partners. De vervoerde vracht nam toe met 6,7% tot 1,6
miljoen ton.
Schiphol Group deed het vorig jaar niet slecht. Het concern zag zijn omzet autonoom groeien met
4,2% tot€ 1,42 mrd. Het bruto bedrijfsresultaat verbeterde met 11,3% tot€ 635 mln en de nettowinst
met 19,5% tot€ 272 mln. Nijhuis sprak van een‘uitstekende operationele performance’. Ook de
bezettingsgraad van het vastgoed nam toe van 86,3% tot 88,4%.
Maar‘de internationale concurrentiekracht groeit’, zei Nijhuis, verwijzend naar de grootscheepse
concurrentie uit Azië en het Midden-Oosten. Daarom beklemtoonde hij nog eens dat nationale
overheden en Europa bewust moeten inzetten op‘een gelijk speelveld’ in de wereld voor de
verschillende combinaties van de‘homecarriers’— zoals Air France-KLM— en luchthavens.
Overheden in het Midden- en Verre Oosten geven massale steun aan hun luchthavens en
homecarriers. In de aanleg van een nieuwe luchthaven in Dubai wordt $ 32 mrd geïnvesteerd.
Dat Schiphol links en rechts wordt ingehaald, neemt Nijhuis voor lief.‘Als wij maar“Europe’s
preferred airport • zijn en blijven. We zijn ten opzichte van de directe West-Europese concurrentie
de goedkoopste.’ Zo verlaagt Schiphol per 1 april zijn havengeldtarieven met 7%.
Het aantal vliegbewegingen nam met 3% toe tot 438.000. Nijhuis:‘Als zich dat zo doorzet, zitten we
in 2020, 2022 aan de 500.000 vliegbewegingen’, het met‘de polder’ afgesproken plafond.
Vliegveld Lelystad, waarvoor Schiphol nu de aanbesteding heeft gestart, gaat per 2018 open voor
de commerciële luchtvaart.‘Het zal starten met 2000, 4000 en 6000 vliegtuigbewegingen.’
Schiphol voltooit komende maanden zijn‘centrale beveiliging voor het niet-Schengengebied’, zodat
een passagier maar eenmaal hoeft te worden gecheckt.‘Prettig voor de passagier en efficiencywinst
voor de luchtvaartmaatschappijen’, aldus Nijhuis.

Jos Nijhuis
55 miljoen
Schiphol verwerkte vorig jaar 55 miljoen passagiers. AtatÌrk Airport groeide in 2014 naar 57 miljoen
passagiers.
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterhuishouding
’Noodzaak dijkversterking al negen jaar niet bewezen’ - Noordhollands Dagblad
20-02-2015 /pagina WAT_Regio_03 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
door Jacco van Oostveen
Volendam Kees Stam van het hoogheemraadschap zei deze week ervan overtuigd te zijn dat
Vereniging Behoud Noordeinde naar de Raad van State stapt, om zo te proberen de buitenwaartse
dijkversterking tegen te houden. Maar volgens bestuurslid Wim Tuijp houdt de vereniging zich niet
bezig met een eventuele rechtsgang.
,,Wij streven daar niet naar’’, zegt Tuijp. Veel liever willen de Volendammers de politiek ervan
overtuigen dat ’zelfs na negen jaar nut en noodzaak van de dijkversterking tussen Hoorn en
Amsterdam nog altijd niet bewezen is’. En dat er dus ook geen twintig meter brede berm met
daarop een autoweg voor het mooie Noordeinde hoeft te komen.
Tuijp: ,,In 2006 heeft het hoogheemraadschap stukken Markermeerdijk afgekeurd, ervan uitgaande
dat het waterpeil met 1,5 meter zou stijgen. Maar in 2012 heeft het Centraal Planbureau berekend
dat door installatie van grote pompen in de Afsluitdijk, het waterpeil niet hóeft te stijgen. En die
dijkversterking dus niet nodig is. Waarom het hoogheemraadschap niets met deze berekeningen
heeft gedaan? Er is iets in gang gezet en dat moet afgemaakt worden. Gekkenwerk.’’
Achterhoedegevecht Ook al heeft de Tweede Kamer al ingestemd met de 400 miljoen euro
kostende versterking van de Markermeerdijk én reserveerde de gemeenteraad van EdamVolendam in de meerjarenbegroting 3 miljoen euro voor een autoweg op de buitenwaartse
versterking, van een achterhoedegevecht wil Tuijp niets weten.
Opstand Zolang die dijk er nog niet ligt, is er volgens de Volendammer nog niets verloren. ,,Steeds
meer mensen komen in opstand: in Warder, Edam, Uitdam. De gemeenteraad in Edam-Volendam
doet er verstandig aan de feiten goed te checken. Dan komen ze tot de conclusie dat die extra dijk
niet nodig is. En wat betreft die weg onderlangs: laat alle bussen netjes op de Parallelweg
parkeren. Kost helemaal niets.’’
En mocht er voor de Vereniging Behoud Noordeinde geen andere uitweg zijn dan naar de Raad
van State stappen? Tuijp: ,,Die mogelijkheid heeft elke burger in Nederland.’’

Het Noordeinde in Volendam. Archieffoto
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Jeugdzorg
Jeugdzorg onder regeldruk - NRC Handelsblad
19-02-2015 /pagina 2-3 /editie 1ste editieNRC donderdag nws /sectie In het nieuws

Dat was de bedoeling niet: dat de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten tot meer
administratieve lastendruk zou leiden. Dat jeugdzorginstellingen zich gedwongen zien om meer
kantoorpersoneel aan te nemen en dat dit ten koste dreigt te gaan van het aantal hulpverleners en
dus van hun kerntaak: de zorg voor jongeren die met psychische problemen kampen.
Een rondgang van deze krant leerde gisteren dat de instellingen te kampen hebben met veel
grotere regeldruk, sinds de jeugdzorg per 1 januari van dit jaar naar de gemeenten werd
overgeheveld. Daar waren goede redenen voor: het onderbrengen bij het lokale bestuur, dus
dichter bij de burger, zou tot meer efficiëntie leiden en betere zorg. De jeugdzorg was tenslotte
nogal eens onder vuur komen te liggen als gevolg van problemen die dikwijls versnippering van de
hulp als oorzaak hadden. Bovendien, standaardbeleid van het kabinet bij decentralisaties: zo kon er
ook worden bezuinigd.
Andere kant van de medaille: nu zijn er jeugdzorginstellingen die met 75 gemeenten afspraken
moeten maken, waar ze tot voor kort konden volstaan met contractuele overeenkomsten met tien
partijen. Gemeenten waarnaar allemaal aparte rekeningen moeten worden gestuurd, die er
verschillende ict-systemen op na houden en die verschillende administratieve wensen hebben
waaraan de zorg verlenende instelling moet voldoen. We zijn tien keer meer tijd kwijt aan
administratie dan vorig jaar, zei een directeur van een van de jeugdzorginstellingen daarover.
Hier wreekt zich, en niet voor het eerst, dat het kabinet er wel in is geslaagd om taken te
decentraliseren, maar heeft gefaald in de uitvoering van zijn ambitie om tot bestuurlijke
schaalvergroting te komen: minder en grotere gemeenten (en provincies).
Wie zulke reorganisaties doorvoert, kan er bijna op wachten dat er, zeker in de beginfase,
administratieve rompslomp ontstaat, die ten koste gaat van de uitvoerende taken. Probeer 75
gemeenten met 75 colleges van B en W, 75 gemeenteraden en 75 ambtelijke diensten die het beter
denken te weten, maar eens op één lijn te krijgen.
Toch is dat wat er moet gebeuren en dat is nu op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de
gemeentebesturen zelf. Het moet mogelijk zijn om tot collectieve afspraken te komen over de
administratieve afhandeling van de taken die de jeugdzorg uitvoert en over de tijdige en eerlijke
financiering daarvan. Het is tenslotte ook in het belang van de gemeenten, en de gemeenschap,
dat hun jonge inwoners die op een of andere manier in psychische nood verkeren of aan een kwaal
lijden, zo adequaat en, inderdaad, zo efficiënt mogelijk worden geholpen.
(c) NRC Handelsblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Bedrijventerreinen liefst langs A7 en Westfrisiaweg - Distriport "niet rendabel".

Bedrijventerreinen liefst langs A7 en Westfrisiaweg
RTVNH | donderdag 19 februari 2015 | 13:28
HOORN Nieuwe bedrijventerreinen maken de meeste kans van slagen langs de A7 of langs de Westfrisiaweg. Dat
blijkt uit onderzoek van Westfriese gemeenten en ondernemers.
Er is een overschot aan bedrijventerrein en zelfs Distriport bij Berkhout wordt volgens het rapport "niet rendabel".
Onderzoeksbureau De Bont voor Ruimte concludeert dat sommige bedrijventerreinen beter niet ontwikkeld kunnen
worden.
Behoefte
Van de geplande 200 hectare is de komende dertig jaar maar behoefte aan 40 hectare. Dat betekent dat veel rond
terug kan naar de natuur of een andere bestemming moet krijgen.
"Het gevaar dreigt dat we straks allemaal halfslachtige terreinen krijgen, waar de omgeving niet op zit te wachten
maar ook de ondernemers niet. We hopen daarom dat we bedrijven zoveel mogelijk kunnen samen brengen op
plekken waar ze elkaar kunnen versterken," zegt Harry Nederpelt namens de Westfriese gemeenten en
ondernemers. "Het is niet de bedoeling dat andere regio's nu gaan concurreren met lage grondprijzen zodat
iedereen hier wegtrekt. We hebben er allemaal last van."
Schepenwijk
In het onderzoek blijkt dat er veel kansen zijn voor bedrijventerreinen langs provinciale wegen, zoals Schepenwijk
(Enkhuizen), WFO (Zwaagdijk-Oost) en De Veken (Opmeer) en langs de A7.
Opmerkelijk is ook dat het bureau De Bont verwacht dat het omstreden plan Distriport niet rendabel wordt, omdat
er een beperkte vraag naar bedrijventerrein is ontstaan.
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Hoger beroep Ton Hooijmaijers: oud-gedeputeerde zelf aan het woord
www. RTVNH.nl 19-02-2015

donderdag 19 februari 2015 | 08:40
HAARLEM Het is vandaag de vierde
dag van het hoger beroep tegen
oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers.
In 2013 werd hij veroordeeld tot drie
jaar cel, maar daartegen ging de
ex-VVD'er in hoger beroep.

totaal 491.000 euro hebben gekregen
van bedrijven en ze in ruil daarvoor
hebben bevoordeeld bij provinciale
projecten. Om de giften te maskeren
liet de oud-gedeputeerde valse
facturen sturen via het bedrijf van zijn
vrouw en een bevriende makelaar.

Hooijmaijers wordt verdacht van
corruptie, valsheid in geschrifte en het
witwassen van geld. Hij zou in

Lees ook: Vermeende omkopers
Hooijmaijers kopen vervolging af voor
10.000 euro.

Onze
verslaggever
Maarten
Edelenbosch volgt de zaak in de
rechtszaal van Haarlem. Volg hier zijn
live-twitterverslag.
http://www.rtvnh.nl/nieuws/159837/hger-beroep-ton-hooijmaijers-oud-gedputeerde-zelf-aan-het-woord

Getuige onwel tijdens verhoor in hoger beroep Hooijmaijers
Haarlems Dagblad 19-02-2015

19-02-2015 /pagina HDC_Voorop_01
/auteur roel van leeuwen
door Roel van Leeuwen
Amsterdam Een getuige die lichtelijk
onwel werd en een accountant die
zich niet bijster veel wist te
herinneren. Dag drie van het hoger
beroep in de zaak Hooijmaijers
leverde weinig vuurwerk op.
Of het moest zijn dat het openbaar
ministerie
suggereerde
dat
de
oud-gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland in 2001 een brief naar

zijn accountant had gestuurd waarvan
hij deed voorkomen dat deze van de
belastingdienst
zou
zijn.
De
advocaat-generaal gaf aan dat
Hooijmaijers deze brief mogelijk zelf in
elkaar had geknutseld. De brief ging
over afspraken die Hooijmaijers
maakte met de belastingdienst over
zijn bedrijf op het moment dat hij
wethouder
van
de
gemeente
Amsterdam werd. Maar in 2010 heeft
de belastingdienst aangegeven dat
deze brief in hun archieven niet is
terug te vinden.

1

’Schandelijk’, riep Hooijmaijers over
de beschuldiging. Zijn advocaat gaat
nu proberen de brief alsnog boven
water te toveren.
Getuige W. Giltjes, die onder meer
opheldering had kunnen geven over
het omstreden project Distriport in de
gemeente Koggenland werd tijdens
zijn verhoor lichtelijk onwel. Hij wordt
vandaag gedotterd. Hij zal niet meer
worden gehoord.
(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden
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zijn.
De
advocaat-generaal gaf aan dat
Hooijmaijers deze brief mogelijk zelf in
elkaar had geknutseld. De brief ging
over afspraken die Hooijmaijers
maakte met de belastingdienst over
zijn bedrijf op het moment dat hij
wethouder
van
de
gemeente
Amsterdam werd. Maar in 2010 heeft
de belastingdienst aangegeven dat
deze brief in hun archieven niet is
terug te vinden.

1

’Schandelijk’, riep Hooijmaijers over
de beschuldiging. Zijn advocaat gaat
nu proberen de brief alsnog boven
water te toveren.
Getuige W. Giltjes, die onder meer
opheldering had kunnen geven over
het omstreden project Distriport in de
gemeente Koggenland werd tijdens
zijn verhoor lichtelijk onwel. Hij wordt
vandaag gedotterd. Hij zal niet meer
worden gehoord.
(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden
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Doorgeschoten regelgeving dwingt huishoudens die beter uit zouden zijn met een koopwoning duur te huren,
stellen woningmarktexperts
Prisco Battes
Amsterdam
De woonlasten van veel huishoudens dreigen hoger te worden dan nodig doordat de regels tegen
overkreditering te ver zijn doorgeschoten. De regels zijn voor veel huishoudens te streng om voor een
hypotheek in aanmerking komen. Daardoor worden huishoudens die financieel beter uit zouden zijn als ze een
woning kopen, steeds vaker gedwongen te huren in de relatief dure vrije sector. Dat stellen enkele kenners van
de woningmarkt.
â€˜Mensen komen door de normen eerder in de problemen dan dat ze worden geholpenâ€™, zegt Peter
Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Boelhouwer deed samen met Karel Schiffer onderzoek
naar de effecten van strengere leennormen op de woonlasten. Schiffer was twintig jaar directeur van het
Waarborgfonds Eigen Woningen, dat huishoudens met lagere inkomens aan een goedkopere hypotheek helpt
met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
Het onderzoek is gedaan in opdracht van bouwvereniging NVB. De bouw heeft zwaar te lijden onder de crisis
op de woningmarkt.
De kritiek volgt op een verdere beperking van de maximale leencapaciteit begin dit jaar. Het instituut voor
budgetvoorlichting Nibud adviseerde minister voor Wonen, Stef Blok om strengere normen op te leggen aan
banken. Huishoudens zouden volgens het Nibud te weinig geld opzij zetten om tegenvallers op te vangen. Blok
zette de adviezen ondanks kritiek van de Tweede Kamer om in regelgeving. Sinds 1 januari kunnen
huishoudens bij dezelfde hypotheekrente 5% tot 8% minder lenen. Een jaar eerder was ook sprake van een
beperking van de leencapaciteit doordat de koopkracht daalde.
De beperkingen van het Nibud komen bovenop een reeks van andere maatregelen die zijn genomen om de
hypotheekschuld van huizenkopers te verkleinen. Zo moeten huizenkopers die na 1 januari 2013 een huis
kopen verplicht aflossen. Ook wordt de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis in
stappen verlaagd tot 100% in 2018.

Boelhouwer en Schiffer stellen in het onderzoek dat de normering van het Nibud zijn doel voorbij schiet. Het
Nibud gaat ervan uit dat een huishouden maximaal 50% van de vrij besteedbare ruimte mag uitgeven aan
woonlasten. Boelhouwer noemt dit betuttelend.â€˜Iemand kan ook kiezen voor een duurdere woning en bewust
afzien van vakanties, autoâ€™s of lidmaatschappen van verenigingen.â€™
De financieringsrisicoâ€™s zijn volgens het tweetal ook veel minder groot dan gevreesd. In 2014 had volgens
kredietbeoordelaar Fitch 0,9% van de huishoudens met een hypotheek een betalingsachterstand van drie
maanden of meer. In Spanje, de Verenigde Staten en Ierland is dat achtereen 5%, 9% en 15%.
Boelhouwer en Schiffer staan bekend om hun kritiek op de strengere leennormen. Schiffer noemde bij zijn
afscheid van het waarborgfonds het kunnen kopen van een huis zonder eigen geld eenâ€˜kroonjuweel van de
volkshuisvestingâ€™.
Boelhouwer stelde eerder dat de crisis op de woningmarkt door de overheid isâ€˜georkestreerdâ€™. De
beperking van de hypotheekrenteaftrek had volgens hem nooit mogen plaatsvinden op het moment dat de
economie in een crisis verkeerde. Hij wijst erop dat de huizenprijzen in BelgiÃ«, Duitsland en Engeland de
afgelopen jaren zijn gestegen, terwijl in Nederland een miljoen huishoudens met de waarde van hun huis onder
water staan.
Boelhouwer wijst kritiek van de hand dat starters op de huizenmarkt meer belang hebben bij een daling van de
huizenprijzen.â€˜Huren is gewoon duurder. We hadden veel economische tegenwind kunnen voorkomen als
we minder procyclische maatregelen hadden genomen. Die hebben de neergaande beweging op de markt
versterkt.â€™
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Mea culpa Kamp blijft voorlopig uit - De Telegraaf
19-02-2015 /pagina 004 /editie NL /sectie Nieuws
Inge Lengton Den Haag Het kost minister Kamp (Economische Zaken) de grootste moeite om toe te geven dat
het Rijk bij de aardgaswinning in Groningen steken heeft laten vallen. Zoâ€™n mea culpa is volgens de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nodig om het geschonden vertrouwen van Groningers in de Staat te
herstellen. Voorlopig blijft dat echter uit. â€žIk vind het niet makkelijk om te zeggen dat het anders had
gemoetenâ€•, aldus de VVD-bewindsman in een interview met deze krant. Hij gaat met de rest van het kabinet
overleggen of zoâ€™n erkenning voor de Groningers er alsnog moet komen.
Spijkerhard Dat de Staat ernstig tekort is geschoten bij de manier waarop er in het verleden met de
aardgaswinning is omgesprongen, staat voor de Onderzoeksraad als een paal boven water. De OVV
onderzocht een jaar lang of er in de besluitvorming wel genoeg rekening is gehouden met de veiligheid van
Groningers. In het spijkerharde rapport wordt geconcludeerd dat dit niet het geval was: niet de veiligheid, maar
het economische belang stond tot 2013 bij de betrokken partijen voorop.
De Onderzoeksraad schetst een ontluisterend beeld waarin de Staat, het Staatstoezicht op de Mijnen, KNMI en
aardgasbedrijf NAM hun koers uitstippelden op basis van literatuurstudies en aannames, in plaats van

metingen in de Groningse bodem. Pas in 2013, na een zware aardbeving in de gemeente Huizinge, verandert
dat.
Inmiddels worden onder leiding van minister Kamp trillingen wel in kaart gebracht, zijn er maatregelen getroffen
en wordt er meer onderzoek gedaan. â€žIk had ook alle aanleiding om het anders aan te gaan pakkenâ€•,
zegt Kamp daarover. â€žMaar om nu te zeggen dat mijn voorgangers het anders hadden moeten doen? De
adviezen die ik nu heb, lagen er toen niet. We gaan er in het kabinet goed over praten. We moeten goede
bewoordingen vinden.â€•
De Tweede Kamer wil op korte termijn een hoorzitting houden met de OVV, zodat de parlementariÃ«rs vragen
kunnen stellen over het vernietigende rapport. VVD-Kamerlid Bosman noemt de conclusies â€™pijnlijkâ€™,
maar wijst erop dat de verandering is ingezet. â€žWe maken serieuze stappen. Om de veiligheid te vergroten is
de gaswinning verminderd en is er ruim een miljard uitgetrokken voor het aardbevingsbestendig maken van
huizen. Maar we zijn er nog nietâ€•, weet hij. Volgens PvdAâ€™er Vos blijkt uit het rapport dat te lang is
ontkend dat aardbevingen ook een bedreiging zijn voor de veiligheid.
Na het lezen van de bevindingen wil de Tweede Kamer dat het huidige gassysteem met daarin NAM, het
ministerie van Economische Zaken, GasTerra en het Staatstoezicht op de Mijnen, op de schop gaat. â€žDit old
boys network heeft elkaar jarenlang de hand boven het hoofd gehoudenâ€•, snuift PVV-Kamerlid Klever.
Volgens SP-collega Smaling is het een â€™gesloten bastionâ€™ dat â€™helemaal opnieuw moet worden
ingerichtâ€™. Het CDA wil vooral beter toezicht op de gaswinning.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Keert bij KLM en Air France de rust terug? - Trouw
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Vandaag jaarcijfers, onenigheid bij alliantie
Air France-KLM zal forse verliezen melden vandaag in Parijs tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Analisten
verwachten zelfs een min van 650 miljoen euro. Maar vooral zal het vandaag gaan over de verstoorde
verhoudingen tussen de Fransen en de Nederlanders. Waar komt de onrust vandaan?
Grootste probleem van Air France-KLM is de hevige de concurrentie van easyJet en RyanAir op de korte
vluchten en de rijke maatschappijen uit het Midden-Oosten op de lange. Daar bovenop kwam de Franse
pilotenstaking die maar liefst twee weken duurde dit najaar en het bedrijf een half miljard schade opleverde.
Een blamage ook voor topman Alexandre Juniac, die in 2013 aantrad om orde op zaken te stellen bij het
verlieslijdende Franse deel. De staking zette kwaad bloed bij KLM'ers over zoveel Franse spilzucht. Air France
loopt bovendien achter op zijn bezuinigingsprogramma. KLM lukt het juist wel een aantal jaar op rij winst te
maken: een publiek geheim, want officieel komen aparte cijfers voor Nederland nooit naar buiten.
Naar verwachting maakt de Europese luchtvaartgigant vandaag meer bekend over de plannen voor een
Europese prijsvechter onder de vlag van budgetdochter Transavia. Het moet de concurrent worden van easyJet
en Ryanair. Juist dit plan joeg de Franse piloten in het najaar op de kast: zij zijn er tegen dat Transavia

standplaatsen krijgt in landen waar personeel tegen een lager loon kan worden ingezet. Dat er onlangs twintig
nieuwe vliegtuigen zijn besteld voor Transavia, duidt erop dat de budgetdochter toch wordt uitgebreid. Het
bedrijf wilde de aankoop tot nu toe niet toelichten.
Er staat druk op de ketel. Analisten waarschuwen dat als de directie niet flink in de kosten snijdt, het
voortbestaan in gevaar komt. De luchtvaartmaatschappij profiteert te weinig van de reizigersgroei. Air France
KLM vervoerde vorig jaar jaar 77,45 miljoen passagiers, een stijging van 0,2 procent procent ten opzichte van
2013. De prijsvrechters groeiden echter veel harder. Easyjet met 6,5 procent meer passagiers en RyanAir met
5 procent.
Een stok om mee te slaan, vonden boze KLM'ers toen de Franse financiÃ«le topman vorige maand in een
onbewaakt ogenblik tijdens een bezoek in Amstelveen tegen de Nederlandse pers liet vallen het Nederlandse
kasgeld te willen benutten. Sindsdien poken anoniem geciteerde KLM'ers met name in de Telegraaf het vuurtje
op: het geldverslindende Air France is bezig het wel zuinige KLM volledig in te lijven. Het vertrek van enkele
Nederlandse managers zou uit onvrede zijn.
Voor minister Henk Kamp (economische zaken) was de onrust reden om vorige week te benadrukken dat hij
hoopt dat Air France en KLM in staat zijn op de oude voet verder te gaan. Dat het kleinere KLM na de
overname een eigen bedrijf is gebleven met een eigen raad van commissarissen, 'levert nu eenmaal een
zekere spanning op', zei Kamp, maar heeft ook voordelen. KLM kan zo de goede contacten met Schiphol en de
politiek maximaal benutten. Air France doet dat op zijn beurt met luchthaven Charles de Gaulle en het
Ã‰lysÃ©e. Een zelfstandige toekomst van KLM is in deze tijd ondenkbaar, weten ze in de branche. Overal
vinden fusies plaats.
Als we de Fransen moeten geloven zijn zij het roerend met Kamp eens. Nederlandse politici en journalisten zijn
de afgelopen weken ontboden bij de Franse ambassadeur. Die wilde, volgens Het Parool, vooral vooroordelen
over de Fransen wegnemen: dat de Fransen wel erg stakingsbereid zijn en de manier van leiding geven te
hiÃ«rarchisch is.
Vandaag wordt gespannen gekeken naar de koers die de Fransen kiezen, om Air France-KLM er weer bovenop
te helpen.
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
En weer zit het toezicht te veel bij de macht op schoot - Trouw
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Aardgas
Jarenlang heeft 'het Gasgebouw', dat de winning en verkoop van aardgas uit het gasveld van Slochteren regelt,
zijn gang kunnen gaan. Winst stond voorop, veiligheid van de Groningers speelde geen rol. Pas in 2012 liet de
'waakhond' een beetje zijn tanden zien.
Een 'besloten en gesloten' wereld. Zo omschrijft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) het bolwerk dat
beslist over de gaswinning in Groningen. De buitenwacht, inclusief Tweede Kamer, heeft er weinig zicht op.

Dit bolwerk heet officieel 'het Gasgebouw' en regelt de winning en verkoop van het aardgas uit het veld van
Slochteren. 'Minder dan tien personen' maken er de dienst uit, concludeert de Onderzoeksraad: ze werken
onder andere bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam), bij de energiereuzen Shell en ExxonMobil en
voor de overheid.
'De kleine kring van personen en de verwevenheden', schrijft de OVV in het gisteren verschenen rapport over
de aardbevingsrisico's in Groningen, 'maken het moeilijker om elkaar nog kritisch tegemoet te treden'.
Waar dat toe heeft geleid, blijkt overduidelijk uit het onderzoeksrapport. De OVV velt een vernietigend oordeel
over het gasbeleid en de verwaarloosde belangen van de Groningers. Alles draaide om geld, veiligheid speelde
niet of nauwelijks een rol.
Het broodnodige kritische tegengeluid kwam ook niet van het ministerie van economische zaken, de enige
overheidspartij aan tafel. Zelfs de hoeder van de veiligheid had meer oog voor de exploitatie van het gas.
Deze constatering van de Onderzoeksraad maakt het extra wrang dat ook het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM), dÃ© toezichthouder, in deze Groningse gaskwestie heeft gefaald.
De instantie 'stelde zich lange tijd niet op als de onafhankelijke kritische waakhond'. De toezichthouder valt
direct onder minister Henk Kamp van economische zaken. Daardoor is het SodM onderdeel van het stelsel en,
volgens de Onderzoeksraad, tevens onderdeel van het probleem.
Tot enkele jaren geleden ondervonden de partijen in het Gasgebouw in hun jacht op euro's praktisch geen
hinder van de waakhond. Inspecteur-generaal Harry van der Meijden van het SodM zegt nu: 'Wij werkten op
basis van vertrouwen. Dat is niet goed geweest. Het heeft te lang geduurd voordat wij zelf op onderzoek uit
gingen.'
Zo kon het gebeuren dat de toezichthouder in 2009 op de deur van de Nam klopte vanwege toenemende
zorgen over bevingen bij Loppersum. Het SodM wachtte vervolgens 2,5 jaar op een reactie, zonder zelf in de
benen te komen.
Dat gebeurde pas in 2012, na de grote klap bij Huizinge (3,6 op de schaal van Richter). Het rapport dat de
toezichthouder eind dat jaar uitbracht, was baanbrekend. Voor het eerst stond op papier dat de maximale
kracht van aardbevingen niet te voorspellen is. Bovendien adviseerde het SodM de gaswinning 'zo snel en zo
veel als mogelijk en realistisch is, terug te brengen'. De Tweede Kamer sprong op. Inmiddels heeft Kamp de
gaskraan tot drie keer toe dichter laten draaien, althans een klein beetje.
De OVV wil dat er een einde komt aan de nauwe banden tussen het SodM en het ministerie. Een bekend
verhaal. De recente parlementaire enquÃªte naar de woningcorporaties heeft opgeleverd dat er een sterkere
toezichthouder komt, op ruime afstand van minister Blok (wonen). De oude waakhond zonder tanden bleek als
onderdeel van het ministerie niet in staat de excessen bij de corporaties te verhinderen. Een deel van de
Tweede Kamer vindt dat de NVWA, de inspectiedienst voor het voedsel, moet worden weggehaald bij het
ministerie van economische zaken, waar handelsbelangen domineren. Tot 2003 was de NVWA nog onderdeel
van het ministerie van volksgezondheid.

In een eerste reactie rept Kamp met geen woord over de positie van de toezichthouder. SodM-topman Harry
van der Meijden: 'Ik laat de organisatie doorlichten op hoe het toezicht beter kan. Maar ik wil benadrukken dat
wij volstrekt onafhankelijk werken. Er is niemand die in onze rapporten streept.'
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Hoofd Onderzoeksraad: â€˜Kamp niet duidelijk over opzet gaswinning â€™ - Het Financieele Dagblad
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Laurens Berentsen
Den Haag
Voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet geen aanzet tot herinrichting van het
gasgebouw, dat zei hij gisteren in een toelichting op het rapportâ€˜Aardbevingsrisicoâ€™s in Groningenâ€™.
V U stelt dat veiligheid in verband met aardbevingen tot 2013 geen rol heeft gespeeld bij besluiten over de
gaswinning in Groningen. Zijn de risico
â€™s bewust verzwegen?
â€˜Er was geen sprake van kwade trouw of een complot om een onwelgevallig onderzoek achter te houden.
Maar er was ook geen grote wens naar duidelijkheid, geen grote interesse om de onzekerheid over de
samenhang tussen gaswinning en aardbevingen uit te diepen.â€™
V Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de veiligheid van burgers zo is veronachtzaamd?
â€˜De gaswinning was heel belangrijk, de opbrengsten voor de schatkist en de oliemaatschappijen, de
leveringszekerheid. Het was tientallen jaren goed gegaan. In de jaren zestig waren Groningers trots op wat hun
provincie bijdroeg aan Nederland. Veiligheid is weggestopt.â€™
V In uw rapport staat dat onderzoek geen excuus mag zijn om besluiten uit te stellen. Minister Henk Kamp van
Economische zaken wacht onderzoek af voordat hij besluit over verdere gasreductie.
â€˜Uitgangspunt moet zijn dat je bij onzekerheid aan de veilige kant gaat zitten. Door de discussies die nu
worden gevoerd, is er meer helderheid over de afwegingen die worden gemaakt. Maar wat ik mis in de
maatregelen van Kamp is hoe hij de gaswinning structureel wil organiseren. Economische Zaken heeft heel
veel petten op, terwijl bij alle andere zaken waarbij verschillende belangen spelen, meerdere ministeries zijn
betrokken. Het gasgebouw is een besloten en gesloten organisatie, waar weinig kritiek doordringt. Ondanks
kritische opmerkingen over de rol van het Staatstoezicht op de Mijnen heeft het SodM in 2012 wel het gesloten
front doorbroken. Dat is de toezichthouder niet overal in dank afgenomen. Er is zeker nog achterstallig
onderzoek.â€™
V U wil dat betrokken partijen erkennen dat zij tot 2013 niet zorgvuldig genoeg zijn omgegaan met de veiligheid
van burgers. Bent u niet bang voor schadeclaims?

â€˜Om te kunnen beginnen met herstel van vertrouwen bij de Groningers is zoâ€™n ruiterlijke erkenning van
groot belang. Wie zich in zijn handelen wil laten leiden door de vrees voor schadeclaims, acteert niet op het
juiste niveau. Kijk eens hoeveel de gaswinning Nederland al heeft opgeleverd. Dan is het niet rechtvaardig dat
alleen een kleine groep Nederlanders daarvan de nadelen ondervindt.â€™
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Gemeentezaken
D66â€™s in IJmond gaan fuseren - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina KEN_Regio_01 /editie KEN /auteur HDC Media
IJmond De afdelingen van D66 uit Heemskerk/Beverwijk en Velsen gaan toewerken naar een fusie tot Ã©Ã©n
IJmondiale afdeling. Arjen Uytendaal, oud-D66 raadslid uit de gemeente Velsen, gaat de commissie leiden die
de fusie voorbereidt. De fusie moet in het najaar van 2015 plaatshebben.
In Velsen en Beverwijk is D66 de grootste in de gemeenteraad. Ook in Heemskerk groeide de partij flink.
Hoewel de partij er goed voor staat, mag de visie van D66 beter gehoord worden, vinden de leden. Daar helpt
een grote krachtige afdeling bij.
,,Door de samenwerking tussen Velsen en Beverwijk-Heemskerk verder te intensiveren kan de D66-visie nog
beter uitgedragen worden. Met een efficiÃ«nter en effectiever bestuur wordt onze identiteit versterktâ€•, zegt
Uytendaal. ,,Nu, bijna een jaar na de verkiezingen is de rust weergekeerd en zijn we in onze rol als grootste
partij gegroeid. Daarbij hoort ook dat je meer met je buren communiceert.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Hoger beroep Ton Hooijmaijers: oud-gedeputeerde zelf aan het woord - www. RTVNH.nl
donderdag 19 februari 2015 | 08:40
HAARLEM Het is vandaag de vierde dag van het hoger beroep tegen oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. In
2013 werd hij veroordeeld tot drie jaar cel, maar daartegen ging de ex-VVD'er in hoger beroep.
Hooijmaijers wordt verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. Hij zou in totaal
491.000 euro hebben gekregen van bedrijven en ze in ruil daarvoor hebben bevoordeeld bij provinciale
projecten. Om de giften te maskeren liet de oud-gedeputeerde valse facturen sturen via het bedrijf van zijn
vrouw en een bevriende makelaar.
Lees ook: Vermeende omkopers Hooijmaijers kopen vervolging af voor 10.000 euro.
Onze verslaggever Maarten Edelenbosch volgt de zaak in de rechtszaal van Haarlem. Volg hier zijn livetwitterverslag.

http://www.rtvnh.nl/nieuws/159837/hoger-beroep-ton-hooijmaijers-oud-gedeputeerde-zelf-aan-het-woord

Naar boven
Getuige onwel tijdens verhoor in hoger beroep Hooijmaijers - Haarlems Dagblad
19-02-2015 /pagina HDC_Voorop_01 /auteur roel van leeuwen
door Roel van Leeuwen
Amsterdam Een getuige die lichtelijk onwel werd en een accountant die zich niet bijster veel wist te herinneren.
Dag drie van het hoger beroep in de zaak Hooijmaijers leverde weinig vuurwerk op.
Of het moest zijn dat het openbaar ministerie suggereerde dat de oud-gedeputeerde van de provincie NoordHolland in 2001 een brief naar zijn accountant had gestuurd waarvan hij deed voorkomen dat deze van de
belastingdienst zou zijn. De advocaat-generaal gaf aan dat Hooijmaijers deze brief mogelijk zelf in elkaar had
geknutseld. De brief ging over afspraken die Hooijmaijers maakte met de belastingdienst over zijn bedrijf op het
moment dat hij wethouder van de gemeente Amsterdam werd. Maar in 2010 heeft de belastingdienst
aangegeven dat deze brief in hun archieven niet is terug te vinden.
â€™Schandelijkâ€™, riep Hooijmaijers over de beschuldiging. Zijn advocaat gaat nu proberen de brief alsnog
boven water te toveren.
Getuige W. Giltjes, die onder meer opheldering had kunnen geven over het omstreden project Distriport in de
gemeente Koggenland werd tijdens zijn verhoor lichtelijk onwel. Hij wordt vandaag gedotterd. Hij zal niet meer
worden gehoord.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Aangifte tegen Brinkman kan - Haarlems Dagblad
19-02-2015 /pagina HDC_Binnenland_03 /auteur van onze verslaggever
'Aanvoeren vals bewijsmateriaal is een misdrijf'
Amsterdam De Amsterdamse studente die volgens rechtspsychologen door voormalig PVV-Kamerlid en huidig
rechercheur Hero Brinkman en een collega tot een valse bekentenis in een onderzoek naar zware mishandeling
is gedwongen, overweegt om aangifte tegen de politiemannen te doen.
Dit omdat het openbaar ministerie de in totaal drie betrokken rechercheurs niet strafrechtelijk vervolgt. â€žIn
onze ogen zijn de rechercheurs wel degelijk strafbaarâ€•, zegt advocaat Bart Swier, raadsman van de 23jarige vrouw. â€žHet is een misdrijf om iemand met het aanvoeren van vals bewijsmateriaal tot een bekentenis
te brengen. Dat is in ieder geval oplichting.â€•
Volgens het OM is daar geen sprake van, maar justitie plaatst wel vraagtekens bij de verhoormethodes door

Brinkman en zijn collegaâ€™s. Het deskundigenrapport van de Maastrichtse rechtspsychologen â€“ waarin
gehakt wordt gemaakt van die verhoortechnieken â€“ is door justitie overgedragen aan de Amsterdamse
korpsleiding. â€žWij gaan onderzoeken wat er precies is gebeurdâ€•, zei de politie gisteravond. â€žDe
betrokken rechercheurs blijven gedurende dat onderzoek hun normale werkzaamheden verrichten.â€•
Brinkman en collegaâ€™s verhoorden de studente in een onderzoek naar een cafÃ©ruzie waarbij een
bezoekster met een glas in het gezicht werd gestoken. De studente stond op camerabeelden buiten het cafÃ©.
De politiemannen deden echter alsof er beelden zijn waarop te zien is hoe zij de bezoekster met het glas te lijf
ging.
Later meldde zich uit gewetenswroeging de werkelijke dader bij de politie. Brinkman en zijn collega serveerden
deze vrouw na het derde verhoor af onder het mom dat zij â€˜honderd procent onschuldig isâ€™ en â€˜bij een
tweede incident in het cafÃ© betrokken was.â€™ Een tweede steek- of vechtpartij was er echter niet, die avond
in de Amsterdamse kroeg.
Het OM seponeerde de zaak tegen de studente. Justitie is niet van plan om de Amsterdamse, die volgens haar
advocaat psychische problemen opliep, schadeloos te stellen. Brinkman liet eerder aan weten nog steeds
achter zijn verhoren te staan en beticht de studente van leugens. Hij beschuldigt haar vader ervan de tweede
vrouw te hebben omgekocht.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - IJmuider Courant - Gooi- en Eemlander
Naar boven
Verkiezingen die niemand wil - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina HEL_Regio_06 /editie HEL /auteur frans van den berg
f.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl
Waterschap is belangrijk voor droge voeten en schoon water, maar verkiezingen boeien niet
Heerhugowaard Waterschappen zijn belangrijk. Dat staat buiten kijf. Juist omdat het grootste deel van
Nederland onder zeeniveau ligt, is het belangrijk dat we droge voeten houden. Geen dijkdoorbraken graag en
polders die continu droog worden gemalen. Maar ook voldoende ruimte om water te bergen tijdens periodes
van veel regen.
Sluizen, pompen, watergangen, dijken en wegen horen daar bij. Maar het waterschap zorgt er ook voor dat
rioolwater wordt gezuiverd.
Geen interesse ,,De activiteiten van waterschappen zijn belangrijk. Het probleem is dat dit burgers niets
interesseert en dat is eigenlijk volstrekt normaalâ€™â€™, stelt Chris Aalberts, docent aan de Erasmus
Universiteit. ,,De Rijksdienst voor het Wegvervoer is ook heel belangrijk, net als het CBS, het Europees
ComitÃ© van de Regioâ€™s en reiniging. Burgers willen dat overheden goed functioneren. Maar met
waterschappen moeten ze zich bezighouden omdat daar nu eenmaal verkiezingen voor zijn. En dat is weer
omdat er waterschapsbelasting moet worden betaald. Maar waarom die belasting apart geheven moet worden
en de waterschappen niet uit de gewone belasting gefinancierd kunnen worden is al even duister.â€™â€™

Dat laatste kan niet, omdat de kosten per waterschap enorm kunnen verschillen. In Holland, met zijn vele
polders en kustlijn, moet meer worden gedaan om het land droog te houden, dan op de Veluwe. Logisch dat het
Waterschap Vallei-Veluwe zich op de borst kan kloppen met een van de laagste belastingen van het land.
Voeten Ieder gebied moet dus zelf zorgen voor droge voeten en tegenwoordig schoon water. Iedereen moet
daaraan meebetalen: boeren, bedrijven en inwoners. En dus hebben die ook allemaal een stem in het
algemeen bestuur van het waterschap. Boeren en bedrijven laten dat via hun belangenorganisaties lopen en
natuurbeheerders zitten ook aan tafel.
Overigens betalen boeren en bedrijven meer waterschapsbelasting dan bewoners. Toch zit tweederde van de
dertig bestuurders er namens ingezetenen, ofwel bewoners. Voor die categorie worden dus de
waterschapsverkiezingen gehouden. Dit keer niet via internet of via de post, maar in het stemlokaal.
Officieel organiseren de gemeenten deze verkiezingen. Die versturen de oproepkaart, leggen de stembiljetten
klaar in de stemlokalen en doen de telling.
De rekening van in totaal 23 miljoen euro wordt bij de waterschappen neergelegd. De kosten blijven beperkt
omdat de verkiezingen samenvallen met die van de provinciale staten op 18 maart, waarmee ook meteen de
opkomst voor de waterschapsverkiezingen hoger zal uitvallen.
Maar er zit ook een gevaar aan die gecombineerde verkiezingen. ,,Het waterschap is nog steeds de onbekende
bestuurslaag met ook nog eens tal van onbekende partijen. Bij de poststemming in 2008 hadden mensen de tijd
om erover na te denken. Nu moeten ze onder grote tijdsdruk in het stemhokje beslissenâ€™â€™, voorziet
Aalberts van de Erasmus Universiteit. ,,Zo worden verkiezingen een gok welke partijnaam het beste klinkt,
zoals Water Natuurlijk of Algemene Waterschapspartij, naast reguliere partijen zoals VVD, CDA, PvdA en Partij
voor de Dieren. In 2008 stemden weinig mensen, maar hadden ze er wel over nagedacht. Nu krijgen we een
hogere opkomst, maar strepen burgers maar wat aan. Is dat zoâ€™n goede zaak?â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
MijnStemhulp.nl is een onafhankelijke stemwijzer - Gooi- en Eembode
19-02-2015 /pagina 12 /editie GB1
NAARDEN/BUSSUM - Kiezers uit Noord-Holland kunnen zich voor de statenverkiezingen van 18 maart
oriÃ«nteren via MijnStemhulp.nl. Deze onafhankelijke stemhulp wordt de komende weken langzaam maar
zeker gevuld met stellingen die door kiezers worden aangedragen.
'De meeste stemwijzers worden gemaakt in opdracht van provincies, politieke partijen of
belangengroeperingen', meldt MijnStemhulp.nl. 'Bij zulke stemhulpen heeft de opdrachtgever een belangrijke
vinger in de pap. MijnStemhulp.nl onderscheidt zich door onafhankelijkheid en door de kiezers mee te laten
denken over de stellingen. Bijzonder is ook, dat de site van deze stemhulp precies uitlegt hoe het uiteindelijke
advies wordt berekend.'
In de eerste serie stellingen werd de stelling 'De provincie subsidieert internationale topsportevenementen'
voorgelegd aan verschillende partijen. De VVD is het met de stelling eens: 'Uitstraling van
topsportevenementen kan van groot economisch belang zijn.' Ook D66 en M+ (Multicultureel Plus Partij) wijzen

op de positieve effecten. De Ouderenpartij en Vrouwen Partij zijn neutraal. Wel benadrukken beide partijen dat
de topsport zich in principe zelf moet bedruipen.
De partijen die het oneens zijn met de stelling, kiezen voor de breedtesport. CDA, PvdA en GroenLinks zijn het
'oneens'. ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus hebben 'helemaal oneens' aangekruist. 'Het is een
overheidstaak om sporten voor iedereen mogelijk te maken', aldus de Partij voor de Dieren.
(c) Gooi- en Eembode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Verkiezingen op 18 maart - Witte Weekblad Ronde Venen
19-02-2015 /pagina 48 /editie ALM
AALSMEER - Er kan binnenkort gestemd worden voor de Provinciale Staten Ã©n de Waterschappen. Bij deze
verkiezingen worden de volksvertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland gekozen en de
vertegenwoordigers van de Waterschappen. In Aalsmeer gaat het om het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht of
het Hoogheemraadschap Rijnland.
De verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen vinden plaats op 18 maart 2015. Er kan
gestemd worden voor de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland Ã©n voor het waterschap.
Beleid
Bij Provinciale Staten worden de volksvertegenwoordigers van de provincie gekozen. Zij bepalen het beleid van
de provincie en kiezen de leden voor de Eerste Kamer. Bij het waterschap wordt het waterschapsbestuur
gekozen. Zij zorgen voor droge voeten en schoon water. In Aalsmeer zijn er twee waterschappen: het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht of het Hoogheemraadschap Rijnland.
Om te kunnen stemmen heeft is een identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) nodig.
Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Dat betekent dat deze
minimaal geldig moet zijn tot 19 maart 2010. Zonder stempassen en identiteitsbewijs kan er niet gestemd
worden. In Aalsmeer zijn er dus twee waterschappen. Kiezers kunnen alleen iemand voor de
waterschapsverkiezingen machtigen die stemt voor hetzelfde waterschap.
Identiteitsbewijs
De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Om te kunnen stemmen zijn beide stempassen en een
identiteitsbewijs nodig.
(c) Witte Weekblad Ronde Venen 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
'Kiezen voor natuur op 18 maart is belangrijk' - Witte Weekblad Ronde Venen
19-02-2015 /pagina 44 /editie ALM, UTH, MND
NOORD-HOLLAND - Voor natuurliefhebbers en recreanten zijn de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-

Holland op 18 maart belangrijker dan ooit, aldus Landschap Noord-Holland. De huidige bezetting van de
Provinciale Staten heeft vorig jaar drastische bezuinigingen doorgevoerd op het natuurbeleid in de provincie.
Landschap Noord-Holland wil het tij keren en roept iedereen op vÃ³Ã³r natuur te stemmen.
Houd de natuur open. Stop de bezuinigingen De provincie Noord-Holland bezuinigt op natuur en landschap
door een bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro aan Landschap Noord-Holland af te bouwen tot 0 euro per 2018.
Deze koers heeft grote gevolgen heeft voor de biodiversiteit in de natuurgebieden, de inzet van vrijwilligers en
de manier waarop mensen kunnen recreÃ«ren.
Landschap Noord-Holland vindt dat onwenselijk en roept daarom iedereen op om bij de Provinciale
Verkiezingen op 18 maart op een partij te stemmen die natuur hoog op de agenda heeft staan.
Om kiezers te helpen heeft Landschap Noord-Holland de programma's van de politieke partijen vergeleken op
de themaâ€™s Natuur & Landschap, Planten & Dieren, Water & Milieu, Platteland & Landbouw. De vergelijking
is te raadplegen op www.landschapnoordholland.nl/verkiezingen. Hier staat ook wat politieke partijen specifiek
over Landschap Noord-Holland zeggen.
Landschap Noord-Holland organiseert ook een Verkiezingsdebat over Natuur en Recreatie op 4 maart in
Podium MozaÃ¯ek Amsterdam. Acht politieke partijen gaan die avond in debat onder leiding van FrÃ©nk van
der Linden. Wie het debat wil bijwonen kan zich aanmelden via www.landschapnoordholland.nl/verkiezingen.
Het debat organiseren we samen met andere terreinbeherende organisaties.
(c) Witte Weekblad Ronde Venen 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Partij voor de Dieren trapt af voor campagne PS-verkiezing - de Haarlemmer
19-02-2015 /pagina 9
- Vanwege de naderende verkiezingen organiseert de lokale werkgroep van de Partij voor de Dieren op zondag
1 maart een informatiemiddag voor leden, vrijwilligers en andere belangstellenden. Hierbij zullen ook de
lijsttrekkers voor de Provinciale Staten en het hoogheemraadschap van Rijnland aanwezig zijn, respectievelijk
Bram van Liere uit Haarlem en de IJmuidense Ramona Bleyie. De bijeenkomst vindt plaats in het Badhuis, aan
het Leidseplein 49 in Haarlem, van 14.30 tot 17.00 uur.
haarlem
Op 18 maart worden zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de waterschapsverkiezingen gehouden. De
provincies en de waterschappen zijn belangrijke bestuursorganen waar veel wordt bepaald op het gebied van
dierenwelzijn, natuur en milieu. Zo gaan de provincies over afschotvergunningen en ruimtelijke ordening en
gaan de waterschappen over het tegengaan van waterverontreiniging en het beschermen van de in het water
levende organismen. De Partij voor de Dieren is momenteel met Ã©Ã©n zetel vertegenwoordigd in de Provincie
Noord-Holland en met Ã©Ã©n zetel in het hoogheemraadschap van Rijnland. Men krijgt op 1 maart de
gelegenheid om alles te weten te komen over wat de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren heeft betekend in
de provincies en de waterschappen en wat de toekomstplannen zijn. Ook krijgt men een toelichting op de
verkiezingsprogramma's en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop is er gelegenheid om met
elkaar in gesprek te gaan. Wil men aanwezig zijn, dan kan men zich aanmelden door een mail te sturen naar
haarlem@partijvoordedieren.nl of door zich telefonisch aan te melden bij Joep Beneken Kolmer, coÃ¶rdinator
van de Werkgroep Haarlem en omstreken, tel. 06-22984183.

(c) de Haarlemmer 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Goois gesjoemel? - Gooi- en Eemlander
19-02-2015 /pagina GEE_Regio_03 /editie GEE /sectie Regio /auteur ronald
frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl
door Ronald Frisart
Wij in het Gooi en omstreken zijn geen sjoemelaars. Tuurlijk niet. We zwemmen in het geld en hebben dat niet
nodig. Of we bulken niet van het geld, maar we zijn veel te netjes voor zulke praktijken. Toch?
Nou, Commissaris van de Koning Johan Remkes denkt daar anders over. Tegenover NRC Handelsblad
vertelde hij bijvoorbeeld over de voorgenomen vorming van de randstedelijke superprovincie, een project van
Bussumer Ronald Plasterk. Ronald had tegen Johan gezegd: als je je bezwaren inslikt, dat zit er iets voor je in
het vat - Remkes commissaris van de superprovincie of Haarlem hoofdstad daarvan. Moet je net tegen zoâ€™n
rechtlijnige Groninger zeggen. Die lachte onze Ronald uit.
Toen diezelfde Remkes vice-premier was, had Naarder Herman Heinsbroek (destijds namens de LPF minister)
een balletje opgegooid. ,,Ik wil iets met je regelen voor mijn Bentleyâ€™â€™, had Herman gezegd, doelend op
een speciale kilometervergoeding. Moet je net aan zoâ€™n rechtlijnige Groninger vragen. Nee dus.
Wel treurig natuurlijk dat Remkes heel ordinair tegen een journalist heeft lopen klikken. Enneh . . . moeten wij
nou echt geloven dat Ronald en Herman open stonden voor gesjoemel? Kom nou! ZÃ³Ã³Ã³ on-Goois.
Bovendien is de een daarvoor te beschaafd en de ander te rijk. Toch?
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Dijk pas boeiend bij een doorbraak - Algemeen Dagblad
19-02-2015 /pagina 21 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur EDWIN VAN DER AA
den haag | Wat is het best bewaarde geheim rond de stembusgang van 18 maart? U gaat in het hokje ook het
bestuur van uw waterschap bepalen. Niet echt de meest populaire verkiezing, met een opkomst van 24 procent
in 2008. ,,Dit kan de laatste keer zijn.â€•
edwin van der aa
18 maart Ã³Ã³k stemmen op waterbeheerders
,,Er moeten minder muskusratten worden gedood.â€• En: ,,Waterschappen moeten zorgen voor fietspaden op
dijken.â€™â€™ Of: ,,Er moet meer geld beschikbaar komen voor de aanleg van vissteigers.â€™â€™ Allemaal
stellingen die mensen via de site van het Kieskompas voor hun kiezen krijgen.
U wist het vast nog niet, maar over een maand gaat u niet alleen stemmen voor de Provinciale Staten, maar
ook voor de besturen van de waterschappen. Dat zijn regionale overheidsorganen die waken over de
waterhuishouding in uw woongebied.

De waterschappen gaan over alle soorten waterkeringen, ze beheren de hoeveelheid water in een regio en zien
toe op de kwaliteit van dat water. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor het onderhoud
van wegen en vaarwegen.
Politicoloog AndrÃ© Krouwel, verbonden aan het Kieskompas, memoreert dat de waterschapsbestuurders in
2008 voor het eerst direct werden gekozen, via een desastreus verlopen poststemming. De verklaring?
,,Mensen zien geen relatie tussen hun salarisstrookje, het waterbeheer in hun omgeving en
verkiezingen.â€™â€™
En dus besloten politici in Den Haag dat we voortaan in het stemhokje een keuze moeten maken voor het
bestuur van de waterschappen. Binnenkort barst de campagne los. Drie waterschappen in West-Nederland
zetten zelfs RTL-weervrouw Helga van Leur in om kiezers over te halen naar de stembus te gaan.
,,Naast een commercial, een verkiezingskrant en een pagina in de huis-aan-huisbladen, rijden er trams rond
met informatie en worden de abriâ€™s in de regio gebruikt,â€™â€™ vertelt Lennart Vroegindeweij. Hij is hoofd
communicatie bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. ,,Mensen kunnen nu kiezen
voor een partij die volgens hen het waterbeheer het best regelt.â€™â€™ Maar wat hebben doodgewone
burgers daar eigenlijk aan?
Vooruitgang
Volgens Lars Nanninga van Water Natuurlijk, een grote waterschapspartij, is het een enorme vooruitgang dat
de waterschapsverkiezingen nu onder de Kieswet vallen en dat we er dus allemaal in het stemhokje tegenaan
lopen. ,,Daardoor krijgen voortaan - naast agrariÃ«rs, tuinders en bedrijven - â€˜groeneâ€™ bestuurders een
goede plek in het bestuur. Ook de belangen van stedelingen worden veel beter vertegenwoordigd. Neem Den
Haag: vlakbij die grote stad vervuilen glastuinbouwers het water. Dat heeft grote gevolgen voor de hele
regio.â€™â€™
Probleem blijft dat de verkiezingen niet â€˜sexyâ€™ zijn. Onlangs was er Ã©Ã©n relletje, omdat politicus en
dijkspecialist Guido van der Wedden de noodklok luidde over een onveilige dijk bij Schiedam. Dat bleek loos
alarm.
Â¶ Muskusrattenbestrijding is een taak van het waterschap. Foto anp
(c) Algemeen Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Twee verkiezingen op 18 maart - Gooi- en Eembode
19-02-2015 /pagina 1 /editie GD1
BAARN - De verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten van Utrecht Ã©n de leden van het algemeen
bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe vinden op woensdag 18 maart plaats. Voor het eerst in
Nederland zijn er twee verkiezingen op Ã©Ã©n dag.
Om te stemmen hebben inwoners twee stempassen en een identiteitsbewijs nodig. De stempas wordt vanaf
zaterdag 21 februari bezorgd door PostNL en de kandidatenlijst (in het huis-aan-huisblad) in de eerste week
van maart.

Voor zover op dit moment bekend, doen er voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Utrecht
vijftien partijen mee en voor de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe negen partijen.
Meer informatie over het stemmen staat op www.verkiezingen2015.nl en binnenkort ook op de website van de
gemeente Baarn.
Meer informatie over de Waterschappen is te vinden op www.waterschappen.nl en over Provinciale Staten op
www.kompas2020.nl.
(c) Gooi- en Eembode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Veiligheid
Aandacht voor risico rietkappen - Gooi- en Eemlander
19-02-2015 /pagina GEE_Regio_04 /editie GEE /sectie Regio /auteur HDC Media
Blaricum De gemeenteraad van Blaricum wil dat het brandrisico van 700 rietkapwoningen verder uitgewerkt
wordt in het Regionaal Risico Profiel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
VVD en Hart voor Blaricum (HvB) vroegen ook aandacht voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad als overloop
van Schiphol. De VVD vanwege de (on)bereikbaarheid van de regio via A1 en A27 als er een vliegtuigongeluk
plaatsvindt. Stagnatie door hulpdiensten die massaal de weg op gaan en mogelijk ramptoerisme zijn
aandachtspunten voor de veiligheidsregio. Muiden heeft al ervaring op het gebied van onbereikbaarheid
(busongeluk 2013 op de A1). Onlangs zijn daarom speciale verkeersscenarioâ€™s ontwikkeld.
HvB wees op de te verwachten toename van kerosinetransport over de weg naar vliegveld Lelystad.
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Bibliotheken en archieven
Bieb-klanten zijn tevreden - Gooi- en Eembode
19-02-2015 /pagina 1 /editie GC1
LAREN - Klanten van de Bibliotheek Brinkhuis Laren geven 8,4 als rapportcijfer, meldt Thom Schuitemaker van
de bibliotheek. Het getal is bepaald naar aanleiding van een klanttevredenheid-onderzoek.
Drie jaar geleden, nog in de oude vestiging in de Sint Janstraat, was dat een 7,9.
'Met name over de ruime openingstijden, het personeel en de door de bibliotheek georganiseerde activiteiten
zijn de deelnemers aan het onderzoek zeer tevreden.' Verbetersuggesties hadden de deelnemers op het
gebied van de collectie: liefst wat groter, beter vindbaar en minder lage planken.

De bibliotheek gaat de komende tijd met deze suggesties aan de slag en zal periodiek via haar digitale
nieuwsbrief en op haar website op deze suggesties ingaan.
Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen op bibliotheekhlb.nl.
(c) Gooi- en Eembode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Cultuur
Muizenfort trekt stekker uit museum - Gooi- en Eemlander
19-02-2015 /pagina GEE_Regio_07 /editie GEE /sectie Regio /auteur tamar de vries
t.de.vries@hollandmediacombinatie.nl
door Tamar de Vries
Gemeente vindt toekomstplan financieel te onzeker Bestuur vraagt politieke partijen om actie
Muiden Het Muider Muizenfort Museum gaat dit jaar niet open. Het bestuur trekt de stekker er definitief uit, nu
zij er met de gemeente Muiden niet uitkomt. Drie jaar lang is het museumbestuur bezig geweest met de
uitwerking van de plannen voor een vernieuwd museum. Het college van b en w blijft echter volhouden dat de
plannen financieel onvoldoende onderbouwd zijn.
Voor het museumbestuur is de maat vol. De jarenlange besluiteloosheid komt de gemeente naar verwachting
duur te staan, zegt het bestuur in een verklaring. ,,Het Muizenfort blijft nu een kostenpost voor de
gemeente.â€™â€™
Het doel van de vernieuwing was juist dat het museum in de toekomst de eigen broek kon ophouden. Volgens
het Muider Muizenfort Museum kon het toekomstplan zonder financieel risico voor de gemeente uitgevoerd
worden, door afspraken te maken over het ontbinden van de overeenkomst als het museum de doelstellingen
niet haalt.
Bij het museumbestuur is de knop nu om. ,,We hebben het handjevol vrijwilligers niks meer te bieden, dus hen
hebben we ook ingelicht dat we ermee stoppen en dat ze vanaf 1 april niet meer hoeven te komenâ€™â€™,
zegt voorzitter Wiebe Hofman van het bestuur. ,,We gaan het fort echt leeg halen, we doen er niks meer aan en
het onderhoud gaat naar de gemeente.â€™â€™
Het Muider Muizenfort Museum verklaart dat de tijd voor â€™steeds maar weer nieuwe plannen makenâ€™
voorbij is. Het museum heeft lange tijd overlegd met het college, maar acht de tijd nu rijp om de politieke
partijen in de gemeenteraad te vragen met een initiatiefvoorstel te komen, zodat de plannen kunnen worden
uitgevoerd.
Het â€™Muider Muizenfort Museum 2.0â€™ behelst dat het fort wordt gerund als een professioneel (gratis)
museum met presentaties over de historie van de (vesting) Muiden, het erfgoed van Fortenland en de
Hollandse Waterlinies. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de gemeente nu zelf actief aan de
slag gaat de herbestemming van gebouwen, zoals het Muizenfort.

Het museum in het Muizenfort gaat dit jaar niet meer open. foto studio kastermans/leon dakkus
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Marquette Dertig bomen illegaal gekapt - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina KEN_Regio_04 /editie KEN /auteur HDC Media

Heemskerk Tegenover hotel Marquette in Heemskerk zijn dertig bomen illegaal gekapt. Drie ervan dreigden
volgens Jan van Mourik van natuurbeheerder PWN op een weg te vallen. De overige bomen waren - naar Van
Mouriks zeggen - instabiel. Hun stammen steken nog een halve meter boven de grond uit. Op die manier
kunnen nieuwe takken groeien die wel stevig zijn. ,,Per jaar komt er een meter bij.â€™â€™ Van Mourik zegt
dat hij in de veronderstelling verkeerde dat het snoeien mocht, omdat het in de boswet staat. Maar een
gemeentewet blijkt belangrijker en het zomaar snoeien te verbieden. Wat er nu gaat gebeuren is onbekend.
Aan de oprijlaan hebben binnenkort ook werkzaamheden plaats. Dunne, dode stukken hout die dreigen op de
laan te vallen, worden verwijderd. Voor deze klus is wel toestemming. In het najaar heeft onderzoek plaats of
ook de dikke, dode stukken kunnen worden verwijderd. Daaruit moet blijken dat er bijvoorbeeld geen
vleermuizen in de bomen wonen.
Dat onderzoek wordt eveneens gedaan bij twaalf lindes vlakbij het kasteel. Drie daarvan zijn in slechte staat.
De natuurbeheerder wil er snoeien om de bomen weer gezond te krijgen. foto ronald goedheer
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kunstwerk 3D-techniek in hal Huis van Hilde - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina ALK_Regio_06 /editie ALK /auteur HDC Media
Castricum â€™Against the Grainâ€™ heet â€™t; het zwevende kunstwerk in de hal van archeologisch centrum
Huis van Hilde in Castricum. Gisteren was de officiÃ«le presentatie door gedeputeerde Jan van Run van de
provincie Noord-Holland. Kunstenaar Wael el Allouche (op de foto pratend in de microfoon) maakte een
ontwerp aan de hand van onder het Huis van Hilde aangetroffen grondlagen. Zijn ontwerp is vervolgens met
3D-printers vervaardigd. De verschillende stukken zijn aan elkaar gelijmd. Against the Grain is daarmee ook
een proeve van bekwaamheid van Noord-Hollandse 3D-producenten. foto ronald goedheer
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Redding van de Huilende Dame in antiek fort - Haarlems Dagblad
19-02-2015 /pagina HLM_Regio_06 /editie HLM /auteur arthur de mijttenaere
door Arthur de Mijttenaere
Schilderingen van soldaten uit de vorige eeuw
Velserboek ,,Het meest in verval is de Huilende Dameâ€™â€™, vertelt Spaarndammer Ziegel Ziegelaar. De
bewuste dame, een muurschildering in Fort benoorden Spaarndam, huilt als het regent. Het dak van het fort
lekt als een mandje en het regenwater stroomt bij dat weer rijkelijk over de dame heen.
Ziegelaar zet zich met hart en ziel in voor het behoud van het fort in Velserbroek. Hij is daarom blij dat de
provincie geld vrijmaakt voor onderzoek naar de meest waardevolle muurschilderingen. Deze zomer moet
duidelijk zijn hoe de schilderingen van verdere afbreuk kunnen worden behoed. De Rijksdienst voor Cultureel
Onderzoek gaat de waarde van de muurschilderingen bepalen, waarna een advies volgt welke minimaal
behouden moeten blijven. De Spaarndammer vertelt dat er minstens veertig muurschilderingen in het fort zijn,
waarvan hij er vele zelf met een scalpel aan de vergetelheid heeft ontrukt.
Er bestaan volgens hem ook nog onontdekte schilderingen, die nog onder de kalk en het stof zitten.
,,Ik geef alle plaatjes een naam, zoals de Huilende Dame of Mokkel nr. 14.â€™â€™
De oudste schilderingen dateren van de tijd rond 1905, de jongste zijn uit de periode van rond 1955. Ook de
Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog in het fort waren gelegerd, hebben zich niet onbetuigd gelaten en
sommige muren verfraaid met teksten of schilderingen.
De laatste gebruikers van het fort waren Nederlandse soldaten die op deze plek tijdens de â€™koude
oorlogâ€™ munitie bewaakten.
Daarna ging het fort dicht en bleef het jarenlang hermetisch gesloten. De verwaarlozing dreigt zo te blijven,
zolang er geen ondernemer wordt gevonden om het fort samen met de provincie op te knappen. De provincie
wil het fort alleen restaureren, als een ondernemer de helft van de kosten draagt.
Die ondernemer moet dan ook een plan maken voor de verdere ontwikkeling van het gebied rond Fort
benoorden Spaarndam.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant
Naar boven
Muntenschat in Oudheden - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina HDC_UIT_03 /auteur HDC Media
Zo nu en dan vonden ze een muntje, die twee amateur-archeologen uit de Betuwe. Tot vorig jaar. Opeens

haalden ze een enorme muntenschat uit de modder van een uitgebaggerde sloot bij Buren. Nu liggen de
zilveren munten uitgestald in een vitrine in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Het gaat om 162 Romeinse munten uit de periode 196-249 na Christus. De oudste munt is er Ã©Ã©n van
keizer Septimius Severus, geslagen tussen 196 en 198 na Christus. De munten zijn door De Nederlandsche
Bank gekocht voor haar collectie. Ze blijven tot en met 29 maart in het Leidse museum.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
Eerste energiemolen op Hemmes - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina ZAA_Regio_02 /editie ZAA /auteur josÃ© pietens
door JosÃ© Pietens
Zaandam Molen De Zaadzaaijer wordt de eerste Zaanse energiemolen op schiereiland de Hemmes. De molen
komt te staan op gemeentelijke grond aan de Poel; op exacte dezelfde plek waar de originele oliemolen van
1690 tot 1947 stond. Voor de bouw is circa 1,4 miljoen euro nodig. ,,De Zaadzaaijer is een handgemaakte
molen met Zaans uiterlijk Ã©n een volautomatische windturbineâ€™â€™, zegt voorzitter Peter Ulle van de
Hemmes Groep.
Overigens moeten de bouwkosten na verloop van tijd weer zijn terugverdiend door stroomopbrengsten en
verkoop/verhuur van de molenschuur en -romp.
Stichting Hemmes Groep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die sinds 2011 werken aan het ambitieuze plan
om van het schiereiland een duurzaam, Zaans woon- en werkgebied met molens te maken. De molens moeten
stroom leveren voor de toekomstige bewoners, die via coÃ¶peraties de molens in eigendom hebben. Het
Hemmesplan is een plan met haken en ogen, omdat er rekening moet worden gehouden met de belangen van
omliggende bedrijven, bedrijven op het schiereiland Ã©n die van de toekomstige bewoners.
Testen In overleg met de gemeente Zaanstad richt de Hemmes Groep zich nu op de bouw van De Zaadzaaijer.
Deze molen, die ook bekend stond als De Lastdrager, is een proefmolen. ,,We gaan maximaal een jaar testen
op verschillende onderdelen, zoals de stroomopbrengst en het geluid. Bij goede resultaten gaan we verder met
de tweede molen: De Prolpot of De Roggebloem.â€™â€™
De bekende Koogse architect Han van Leeuwen maakt de bouwtekeningen van De Zaadzaaijer. Naar
verwachting is het tekenwerk eind deze maand gereed.
De Hemmes Groep is onlangs gestart met fondsenwerving en zet â€™op alle frontenâ€™ in. Zij benaderen
bedrijven, subsidieverstrekkers en particulieren (via crowdfunding) voor een bijdrage. Momenteel loopt er bij de
gemeente Zaanstad een subsidieaanvraag voor twee ton; eind februari wordt bekend of de gemeente die
aanvraag honoreert.
Daarnaast zoekt de stichting â€™een of twee pioniersâ€™, die zich willen vestigen in de molen. Zij worden dan
ook eigenaar.

De voormalige 17e-eeuwse oliemolen De Zaadzaaijer werd rond 1900 eigendom van Jan Huysman. De Koger
kocht meerdere molens voor zijn nieuwe olieslagersfirma. Hiermee legde hij de basis voor Cacao de Zaan, het
huidige ADM Cocoa.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie
In de nieuwe economie schijnt de zon - Het Parool
18-02-2015 /pagina 10,11 /sectie Nieuws /auteur MICHIEL COUZY
De miljoenen stromen Amsterdam binnen; technologiebedrijven uit de stad, zoals WeTransfer, haalden
afgelopen jaar meer dan 325 miljoen euro op. En dat levert banen op.
Bas Beerens, topman en oprichter van het Amsterdamse bedrijf WeTransfer, wist de afgelopen tijd niet wat hij
meemaakte. Twee, drie keer per week kreeg hij een verzoek van Amerikaanse investeerders om eens te
praten. Op een gegeven moment was de belangstelling zÃ³ groot dat hij besloot een bureau in te huren dat de
contacten met deze geldschieters onderhield. Anders zou hij verzuipen.
'Het gekke is dat wij helemaal niet op zoek waren naar geld,' zegt Beerens.
Uiteindelijk zwichtte WeTransfer voor de avances van een Amerikaanse suikeroom. Het Amsterdamse bedrijf
maakte gisteren bekend dat het Amerikaanse Highland Capital Partners (HCP) voor 25 miljoen dollar, zo'n 22
miljoen euro, een minderheidsbelang neemt. WeTransfer heeft technologie ontwikkeld om grote bestanden als
kleine pakketjes te kunnen versturen
'We hadden zo'n goede klik met deze partij dat we hebben besloten met HCP in zee te gaan,' aldus Beerens.
WeTransfer kan zijn kluis aan de Oostelijke Handelskade openzetten. En het is lang niet het enige
Amsterdamse technologiebedrijf dat miljoenen euro's investeringsgeld incasseert. De afgelopen maanden
sloegen meer jonge, inventieve ondernemingen een rijke partner aan de haak.
Adyen voert het lijstje aan. Het bedrijf, dat een betaalsysteem heeft ontwikkeld en is gevestigd op het
Oosterdokseiland, haalde in december meer dan 220 miljoen euro op en baarde hiermee internationaal opzien:
het betreft Ã©Ã©n van de grootste investeringen uit 2014.
Maar ook Elasticsearch en Bright Computing scoorden - meer dan tien miljoen. In totaal stroomde meer dan
325 miljoen euro Amsterdam binnen, een ware investeringsgolf.
'Het geld stroomt weer,' zegt Oscar Kneppers, die met Rockstart beginnende bedrijven helpt aan financiering.
'Nederland telt een aantal heel goede ondernemers. Tel daarbij op dat buitenlandse starters zich ook in
Amsterdam vestigen, vanwege het internationale klimaat. In die stad is nog talent te vinden en is alles beter
betaalbaar dan in Silicon Valley en in Londen.'

Sake Bosch van investeerder Prime Ventures: 'De afgelopen jaren zijn veel nieuwe, innovatieve bedrijven
gestart, die op het punt staan internationaal door te breken. Zij halen nu makkelijker groeikapitaal op.'
Vooral Amerikaanse investeerders kijken likkebaardend naar de mogelijkheden die Amsterdam biedt om grof
geld te verdienen.
En dat is een trend, zegt Peter van der Does, topman van Adyen: 'In het verleden lag het minder voor de hand
dat internationale partijen investeren in Nederlandse bedrijven. Maar na de beursgang van het Duitse Zalando
en het Chinese Alibaba kijken Amerikanen sneller over de grens en dus ook naar Nederland. Wij hebben met
succesvolle bedrijven als TomTom en Booking.com een mooie erelijst opgebouwd.'
Ook Nederlands geld stroomt de markt op. Investeerder Prime Ventures uit Amsterdam zette in september een
fonds op van 130 miljoen euro, dat klaar staat voor talentvolle bedrijven. Alexander Ribbink, voormalig topman
van TomTom, werkt met Ben Verwaayen, die diverse internationale bedrijven leidde, aan een gloednieuw
fonds: Keen Venture Partners. 'Wij zien een gat in de markt,' zegt Ribbink. 'Wij willen bedrijven groot maken en
die bedrijven zijn er.'
De Amsterdamse technologiebedrijven gebruiken hun miljoenen vooral om de grens over te gaan en zelfs de
oceaan over te steken. WeTransfer wil kantoren openen aan de Amerikaanse west- en oostkust. Ook Adyen zal
zijn betaalsysteem in nog meer landen proberen te slijten.
Investeerders kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, niet alleen met hun geld, maar ook met hun kennis en
vooral de contacten. Probeer maar eens als startend bedrijf binnen te komen bij een groot internationaal
concern. 'Weinig bedrijven zijn in staat voldoende te verdienen in Nederland alleen,' zegt Ribbink. 'Zij moeten
de grens over en daarbij komen wij om de hoek kijken.' Namen als Ben Verwaayen en Alexander Ribbink
openen deuren.
De investeringsgolf zorgt ook voor nieuwe werkgelegenheid in de stad. Adyen en WeTransfer groeien in
razendsnel tempo en nemen mensen aan. 'Wij zitten al op 260 man,' zegt Van der Does van Adyen.
Het bedrijf mikt weliswaar op uitbreiding over de grens, met banen daar, maar investeert ook in de ontwikkeling
van de software. En dat ontwikkelen gebeurt in Amsterdam. Meer banen dus.
En de stad profiteert al langer van de groei van innovatieve bedrijven. Neem Booking.com of Travelbird, die al
wat verder zijn in hun ontwikkeling. Bij Booking.com werken in Amsterdam al zo'n drieduizend mensen,
verspreid over diverse kantoren. Eerder zorgde TomTom al voor extra werkgelegenheid in de binnenstad.
Deze nieuwe banen komen in een tijd dat traditionele bedrijven als V&D, Blokker en vele andere winkelketens
juist mensen op straat zetten. Deze ontslagrondes krijgen veel aandacht, al is het maar vanwege de
diepgewortelde sentimenten die de gevestigde orde oproept. Dat jonge, innovatieve bedrijven zorgen voor
nieuwe banen, springt minder in het oog.
De werkgelegenheid verschuift, zoveel is duidelijk.
'Het betreft niet alleen nieuwe, maar ook erg moderne werkgelegenheid,' zegt Ribbink. 'Dit zijn banen voor
mensen uit alle windstreken, professionals die technologie wereldwijd aan de man proberen te brengen. En als

daar mensen bij komen die willen investeren, ontstaat nieuwe welvaart.'
'GEEN HERHALING INTERNETHYPE'
De investeringsgolf met bijbehorende miljoenen roept herinneringen op aan de internethype, die eind jaren
negentig losbarstte en vlak na de eeuwwisseling uiteenspatte. Weet u het nog? Bedrijven die vlak na hun
oprichting al talloze miljoenen investeringsgeld incasseerden, zonder dat zij een cent omzet boekten, laat staan
winst maakten? World Online, dat een ware beursgekte veroorzaakte zonder fatsoenlijke winst of
klantenbestand?
De bedragen met zes of meer nullen vliegen ook nu weer rond, vooral in Amerika. Facebook betaalde Ã©Ã©n
miljard dollar voor Instagram, dat ook geen winst boekte. Ontstaat een nieuwe hype?
Nee, zeggen investeerders en ondernemers. Na jaren van droogte is weer geld beschikbaar, maar de wetten
zijn veranderd. 'Tijdens de internethype gingen miljoenen naar bedrijven op basis van het aantal werknemers of
bezoekers van de site,' zegt Oscar Kneppers van Rockstart, dat startende bedrijven begeleidt. 'Nu wordt op een
serieuze manier gekeken naar de potentie van een bedrijf. Instagram maakt geen winst, maar iedereen kan
zien welke potentie dat heeft.'
Investeerders nemen ook het cv van ondernemers onder de loep, merkt Pieter van der Does, topman van
Adyen en tien jaar geleden al succesvol met Bibit, maker van een betalingssysteem en Ã©Ã©n van de
overlevers van de internet-hype. Bibit is in 2004 verkocht aan Royal Banc of Scotland. 'Financiers kijken goed
of ondernemers ervaring hebben, of eerder een bedrijf hebben groot gebracht.'
De technologiebedrijven die nu miljoenen binnenhalen, boeken stuk voor stuk omzet, kunnen een serieus
aantal klanten presenteren en een enkeling maakt winst. 'In ieder geval moet een ondernemer kunnen
aantonen dat er een serieus pad is naar winstgevendheid,' aldus Van der Does.
Het geld rolt, maar de markt is nog niet oververhit, zegt Kneppers. 'Ik zie nog zoveel ruimte, zoveel markten
zitten nog op slot. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. Wij zijn nu bezig met een fonds voor
innovatieve energiebedrijven en kijken ook naar de gezondheidszorg. We zijn pas net begonnen.'
'Nederland telt een aantal heel goede ondernemers'
(c) Het Parool 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ton voor Ontwikkelingsbedrijf - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina SCH_Regio_02 /editie SCH /auteur mike deutekom
door Mike Deutekom
Hollands Kroon De gemeente Hollands Kroon betaalt bijna een ton mee aan de activiteiten van het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Hollands Kroon is een de van negentien gemeenten die samen met
de provincie het Ontwikkelingsbedrijf bekostigen. In ruil daarvoor probeert de economische
uitvoeringsorganisatie bedrijvigheid naar het noorden van de provincie te halen.

Door de regionale samenwerking in het Ontwikkelingsbedrijf willen de gemeenten behoud en uitbreiding van het
bedrijfsleven, werkgelegenheid en economische structuurversterking bewerkstelligen. Dat moet onder meer
gebeuren middels het jaar- en activiteitenplan dat het Ontwikkelingsbedrijf heeft opgesteld. Dat plan is de basis
voor de subsidie die wordt verstrekt. Eerder kreeg het Ontwikkelingsbedrijf een bijdrage van de overheden,
maar dat mocht niet langer omdat het als staatssteun wordt gezien.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Greenport Aalsmeer stelt Ruimtelijke visie vast - Witte Weekblad Ronde Venen
19-02-2015 /pagina 35 /editie ALM, UTH, MND
AALSMEER - Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft donderdag 12 februari de Ruimtelijke visie voor de
sierteeltregio Aalsmeer vastgesteld. De samenwerkende tuinbouworganisaties, bedrijfsleven, gemeenten en
provincies in Greenport Aalsmeer zetten in op een moderne en duurzame glastuinbouw, met ruimte voor zowel
grootschalige bedrijven als ondernemers met niches.
De Ruimtelijke visie moet bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector in
Greenport Aalsmeer. Het bijbehorende uitvoeringsplan is naar verwachting rond de zomer klaar.
Sierteeltsector in de regio versterken
De visie maakt duidelijk waar de beste kansen liggen voor de ontwikkeling van moderne en duurzame
tuinbouwbedrijven in de Greenport Aalsmeer tot 2025. In de meest kansrijke gebieden voor
glastuinbouwconcentratie willen Greenport Aalsmeer en het tuinbouwbedrijfsleven de krachten bundelen voor
gebiedsontwikkeling en op het gebied van duurzaamheid. De visie biedt het tuinbouwbedrijfsleven
planologische duidelijkheid. Dit helpt ondernemers bij het nemen van investeringsbeslissingen, maar het is ook
belangrijk voor exploitanten van de duurzaamheidsinfrastructuur zoals CO2- leidingen en warmtenetten.
Ruimtelijke Visie helpt ondernemers vooruit
Greenport Aalsmeer is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Productie van
bloemen en planten hoort daarbij en is zelfs een essentieel onderdeel in de keten. De sierteeltketen is van groot
belang voor de economie en werkgelegenheid van de hele regio (4 miljard omzet, 50.000 directe werknemers).
De concurrentiepositie van de sierteeltsector kan alleen behouden en versterkt worden door bedrijven te
moderniseren. Met dit doel voor ogen heeft Greenport Aalsmeer een gezamenlijke Ruimtelijke Visie ontwikkeld.
Het tuinbouwbedrijfsleven, de zeven gemeenten en drie provincies binnen Greenport Aalsmeer zien het belang
van een gezamenlijke visie en uitvoering. 'Alleen sÃ¡men met alle partijen binnen Greenport Aalsmeer kunnen
we de concurrentiekracht van het sierteeltcluster in deze regio versterken. Bloemen en planten horen al ruim
100 jaar onlosmakelijk bij de regio en dit moet zo blijven', aldus Jaap Bond, gedeputeerde provincie NoordHolland en voorzitter Stuurgroep Greenport Aalsmeer.
Uitvoeringsplan
De visie gaat nu naar de zeven gemeenteraden en drie provinciale staten voor instemming. Hierna volgt een
uitvoeringsplan dat volgens planning rond de zomer klaar is. Dan zullen ook informatiebijeenkomsten voor
ondernemers plaats vinden. Overheden en het tuinbouwbedrijfsleven werken vervolgens samen stap voor stap

en per gebied aan de uitvoering.
(c) Witte Weekblad Ronde Venen 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Haperende start export bloemen - Witte Weekblad Ronde Venen
19-02-2015 /pagina 1 /editie ALM
AALSMEER - De Nederlandse bloemenhandel is het jaar slecht begonnen, vergeleken met vorig jaar. De
export van bloemen en planten kromp in januari met 3 procent tot 387 miljoen euro.
Branchevereniging VGB spreekt van een 'haperende start'. De helft van de totale daling van ruim 11 miljoen
euro komt door de inzakkende Russische markt. Dit hangt samen met de dalende koers van de roebel. In heel
2014 kromp de uitvoer naar Rusland ook al met zo'n 10 procent.
Bloemenhandelaren blijven optimistisch. In de top drie van belangrijkste afnemers werd afgelopen maand toch
een omzetplus van 2 procent genoteerd.
(c) Witte Weekblad Ronde Venen 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Landbouw veeteelt en visserij
Greenport Aalsmeer stelt Ruimtelijke visie vast - Witte Weekblad Ronde Venen
19-02-2015 /pagina 35 /editie ALM, UTH, MND
AALSMEER - Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft donderdag 12 februari de Ruimtelijke visie voor de
sierteeltregio Aalsmeer vastgesteld. De samenwerkende tuinbouworganisaties, bedrijfsleven, gemeenten en
provincies in Greenport Aalsmeer zetten in op een moderne en duurzame glastuinbouw, met ruimte voor zowel
grootschalige bedrijven als ondernemers met niches.
De Ruimtelijke visie moet bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector in
Greenport Aalsmeer. Het bijbehorende uitvoeringsplan is naar verwachting rond de zomer klaar.
Sierteeltsector in de regio versterken
De visie maakt duidelijk waar de beste kansen liggen voor de ontwikkeling van moderne en duurzame
tuinbouwbedrijven in de Greenport Aalsmeer tot 2025. In de meest kansrijke gebieden voor
glastuinbouwconcentratie willen Greenport Aalsmeer en het tuinbouwbedrijfsleven de krachten bundelen voor
gebiedsontwikkeling en op het gebied van duurzaamheid. De visie biedt het tuinbouwbedrijfsleven
planologische duidelijkheid. Dit helpt ondernemers bij het nemen van investeringsbeslissingen, maar het is ook
belangrijk voor exploitanten van de duurzaamheidsinfrastructuur zoals CO2- leidingen en warmtenetten.
Ruimtelijke Visie helpt ondernemers vooruit
Greenport Aalsmeer is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Productie van
bloemen en planten hoort daarbij en is zelfs een essentieel onderdeel in de keten. De sierteeltketen is van groot
belang voor de economie en werkgelegenheid van de hele regio (4 miljard omzet, 50.000 directe werknemers).

De concurrentiepositie van de sierteeltsector kan alleen behouden en versterkt worden door bedrijven te
moderniseren. Met dit doel voor ogen heeft Greenport Aalsmeer een gezamenlijke Ruimtelijke Visie ontwikkeld.
Het tuinbouwbedrijfsleven, de zeven gemeenten en drie provincies binnen Greenport Aalsmeer zien het belang
van een gezamenlijke visie en uitvoering. 'Alleen sÃ¡men met alle partijen binnen Greenport Aalsmeer kunnen
we de concurrentiekracht van het sierteeltcluster in deze regio versterken. Bloemen en planten horen al ruim
100 jaar onlosmakelijk bij de regio en dit moet zo blijven', aldus Jaap Bond, gedeputeerde provincie NoordHolland en voorzitter Stuurgroep Greenport Aalsmeer.
Uitvoeringsplan
De visie gaat nu naar de zeven gemeenteraden en drie provinciale staten voor instemming. Hierna volgt een
uitvoeringsplan dat volgens planning rond de zomer klaar is. Dan zullen ook informatiebijeenkomsten voor
ondernemers plaats vinden. Overheden en het tuinbouwbedrijfsleven werken vervolgens samen stap voor stap
en per gebied aan de uitvoering.
(c) Witte Weekblad Ronde Venen 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Helderse vissers in Paviljoen van Toen - Helders Weekblad
19-02-2015 /pagina 35 /editie HWK
DEN HELDER - In het Paviljoen van Toen aan de Borneolaan is een nieuwe expositie te zien. â€˜Visserij in
Den Helderâ€™ is de titel van de tentoonstelling. Tot en met augustus dit jaar zijn de verzamelingen gratis te
aanschouwen.
Om jong en oud te binden zijn er spullen uit de oude tijd te zien, waaronder grote waadlaarzen, een
nagebouwde vissersboet en vele historische fotoâ€™s. Er draait ook een film over een week op de kotter en er
staan modellen van viskotters. Mandala-tekeningen met als thema vissen en moderne kunst hebben een plekje
gekregen in de ruimte van de oude muziekkoepel die bij scholengemeenschap Nieuwediep hoorde.
Medewerking aan de tentoonstelling kwam onder andere van Iede de Vries, bekend visser uit Den Helder,
scheepswerf Damen en Janna van Os, die de tentoonstelling ook opende.
Paviljoen van Toen is open van op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur en in het weekend van 12 tot 16.30 uur.
(c) Helders Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
AgrariÃ«r kan door in Abtskolk en De Putten - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina SCH_Regio_04 /editie SCH /auteur HDC Media
Petten De aanwijzing van de Abtskolk en De Putten bij Petten tot Natura 2000-gebied heeft nauwelijks
gevolgen voor het gebied.
Dat stellen Gedeputeerde Staten bij de vaststelling van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied. Regulier
boerenwerk is hier geen probleem.

De Abtskolk en De Putten tussen Camperduin en Petten vormen een leefgebied voor beschermde vogels. De
bedreigde dwerggans overwintert hier veelvuldig.
Het beheerplan maakt duidelijk hoe deze vogels worden beschermd. De provincie let er vooral op dat er geen
activiteiten plaatsvinden die de vogels schaden.
â€™Haarlemâ€™ geeft in het plan aan welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn in de periode van 1
oktober tot 1 april, als de beschermde vogels zich ophouden in De Abtskolk en De Putten. Bestaande
activiteiten, zoals het reguliere agrarische werk, kunnen gewoon doorgaan.
Aan eventuele nieuwe activiteiten die gevolgen hebben voor het leefgebied van de vogels kunnen voorwaarden
worden verbonden. In sommige gevallen is een vergunning vereist. Dit staat per activiteit aangegeven in het
beheerplan.
Het plan treedt in werking na definitieve vaststelling door de ministeries van economische zaken, infrastructuur
en milieu.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Flora en fauna
Velsen investeert in natuur - IJmuider Courant
19-02-2015 /pagina IJC_Regio_03 /editie IJC /sectie Regio /auteur friso bos f.bos@hollandmediacombinatie.nl
door Friso Bos
Velsen De gemeente Velsen heeft de afgelopen weken hard aan de weg getimmerd om de projecten uit het
landschapbeleidsplan uit te voeren. Dat plan is de basis voor diverse natuurprojecten in de gemeente. Zo werd
de Velserenderlaan in oude glorie hersteld.
Dat is gedaan mede op initiatief van de Historische Kring Velsen. De Velserenderlaan in Santpoort-Zuid hoort
van oorsprong bij de buitenplaats Velserent. Hij liep kaarsrecht op het duin af, terwijl hij tegenwoordig juist een
slingerbocht maakt net na de RuÃ¯ne van Brederode.
,,Er stonden bomen van divers pluimage langs deze laanâ€™â€™, vertelt Barbara Schmitt,
landschapsarchitect/ruimtelijk ontwerper bij de gemeente. ,,Een laan hoort bomen van Ã©Ã©n soort te hebben,
in een stramien geplaatst.â€™â€™
Vraatschade Dat stramien is terug. In een strakke lijn langs de weg en onder het toeziend oog van de
groenvoorziening van Marcel van Soest, zijn tientallen jonge lindebomen geplaatst. ,,Met dubbelhoog
antiknaagbuis om de stam. Binnen de kortste keren werden ze aangevreten door damhertenâ€™â€™, vertelt
aannemer Cees van Doorn (Holland Groenwerken) die de klus heeft geklaard.
Ter hoogte van de ruÃ¯ne staan nog enkele populieren. ,,Het is de bedoeling dat ook die plaatsmaken voor de
lindes, maar mogelijk huizen er in de holten van deze bomen vleermuizenâ€™â€™, vertelt beleidsmedewerker

Openbaar Groen en Begraafplaatsen Geert Crielaard. ,,We gaan grondig onderzoeken of dat ook echt zo
is.â€™â€™
Vanaf de RuÃ¯ne van Brederode loopt de beroemde Brederoodse Beek via de slotgracht, door landerijen en
duikers naar het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort-Noord. Daar wordt hij ook wel Bosbeek genoemd.
Sinds het ontmantelen van de Ecologische Hoofdstructuur, ziet Velsen de beken als verbinders tussen
verschillende groene zones. Deze en andere beken zijn grondig aangepakt, in samenspraak met ecoloog Ben
Kruijsen. ,,De oevers waren zo steil, daar kwam geen pad meer uitâ€™â€™, vertelt hij. ,,Nu zijn de oevers aan
een zijde mooi langzaam aflopend gemaakt. Daardoor kan er een moerasdynamiek ontstaanâ€™â€™, vertelt
hij glunderend. Veel meer kans op verschillende soorten waterplanten.â€™â€™
Ook de Schipbroekerbeek is op deze manier aangepakt. Weg met de beschoeiingen, terug met de flauw
aflopende natuuroevers. ,,Daardoor is de functie van de beken als waterbergers ook verbeterdâ€™â€™, zegt
wethouder Floor Bal die de ochtend van zijn leven heeft. Kruijsen vertelt intussen verder over het water in de
Bosbeek (Brederoodse Beek). ,,Het water is zo helder, dat verderop waar het in de Delft uitkomt, ijsvogels
voorkomenâ€™â€™, zegt hij. ,,Die beessies hebben rust nodig, en helder water, anders zien ze niet waar ze
op duiken.â€™â€™ ,,We hebben hier en daar ook speciale ijsvogeloevers aangelegdâ€™â€™, vult Bal aan.
,,Daarin kunnen ze lekker nestjes bouwen.â€™â€™
Hoogtepunt van de trip zijn volgens de wethouder de paddenpoelen. Zowel de beekoevers als de poelen zijn
door Hoek Hoveniers aangelegd. Aan het einde van de Biezenweg bij de kruising met de Rijksweg ligt er eentje
en in de meest Noordelijke punt van de Biezen, naast de tunnelbak van de Velsertreintunnel ligt de tweede.
Een paddenpoel biedt de ideale omstandigheden voor de voortplanting van kikkers, padden en salamanders.
Ook voor sommige andere dieren als libellen, zijn de poelen een geschikte leefomgeving. De percelen, beide
langs de Rijksweg, zijn ontdaan van minder waardevolle bomen. Ter compensatie zijn bij elke poel vijftig jonge
eiken teruggeplaatst.
(c) IJmuider Courant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Natuur en landschap
AgrariÃ«r kan door in Abtskolk en De Putten - Noordhollands Dagblad
19-02-2015 /pagina SCH_Regio_04 /editie SCH /auteur HDC Media
Petten De aanwijzing van de Abtskolk en De Putten bij Petten tot Natura 2000-gebied heeft nauwelijks
gevolgen voor het gebied.
Dat stellen Gedeputeerde Staten bij de vaststelling van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied. Regulier
boerenwerk is hier geen probleem.
De Abtskolk en De Putten tussen Camperduin en Petten vormen een leefgebied voor beschermde vogels. De
bedreigde dwerggans overwintert hier veelvuldig.
Het beheerplan maakt duidelijk hoe deze vogels worden beschermd. De provincie let er vooral op dat er geen
activiteiten plaatsvinden die de vogels schaden.

â€™Haarlemâ€™ geeft in het plan aan welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn in de periode van 1
oktober tot 1 april, als de beschermde vogels zich ophouden in De Abtskolk en De Putten. Bestaande
activiteiten, zoals het reguliere agrarische werk, kunnen gewoon doorgaan.
Aan eventuele nieuwe activiteiten die gevolgen hebben voor het leefgebied van de vogels kunnen voorwaarden
worden verbonden. In sommige gevallen is een vergunning vereist. Dit staat per activiteit aangegeven in het
beheerplan.
Het plan treedt in werking na definitieve vaststelling door de ministeries van economische zaken, infrastructuur
en milieu.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Provincie wil natuur versterken - Witte Weekblad Ronde Venen
19-02-2015 /pagina 11 /editie UTH
NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland steunt initiatieven voor versterking van natuur en
recreatiemogelijkheden. Voor de aanleg van natuurverbindingen, recreatieve verbindingen, toeristische
overstappunten en Laag Holland stelt de provincie ook in 2015 subsidie beschikbaar.
De provincie stelt in 2015 zoâ€™n 50 miljoen beschikbaar voor groene projecten waar zij zelf rechtstreeks bij
betrokken is. De uitvoeringsregeling Groen is bedoeld voor initiatieven waar de provincie niet rechtstreeks bij
betrokken is, maar die de provincie wel helpen groen te houden. GS trekken in 2015 bijna 2,4 miljoen euro voor
dergelijke initiatieven uit. Het gaat daarbij onder meer om maatregelen waardoor natuur- en recreatiegebieden
beter toegankelijk worden, zoals de aanleg van fietstunnels en -bruggen, parkeervoorzieningen voor auto en
fiets bij groengebieden en informatiepanelen.
(c) Witte Weekblad Ronde Venen 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Gedoe bij Vrienden van het Gooi - Gooi- en Eembode
19-02-2015 /pagina 41 /editie GA1
HILVERSUM - Binnen de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is bij veel leden onrust ontstaan over het
bestuursstandpunt tegenover de plannen van het Goois Natuurreservaat (GNR) om op te gaan in PWN, het
Noord-Hollands drinkwaterbedrijf.
Meer dan de 25 vereiste leden hebben het bestuur conform de statuten gevraagd om op korte termijn een
buitengewone algemene ledenvergadering te organiseren, met als doel een verenigingstandpunt ten aanzien
van deze zaak te formuleren.
De leden vinden allereerst dat het bestuur zich conform de doelstellingen van de VVG eenduidig moet
uitspreken voor het behouden van een zelfstandig GNR en tegen de voorgenomen overgang van de
werkorganisatie van het GNR naar PWN. Daarnaast vinden de verontruste leden het onbegrijpelijk dat het
bestuur van de VVG in een brief aan het GNR van 16 februari spreekt over het standpunt 'van de vereniging',

terwijl het al eerder het verzoek had gekregen om een buitengewone ledenvergadering te organiseren. 'Niet het
bestuur is de vereniging, maar dat zijn de leden inclusief het bestuur. Dus moet de vereniging zich over zo'n
essentiÃ«le zaak kunnen uitspreken', aldus Hetty Laverman.
Laatste punt van kritiek is dat het bestuur wel zijn brief aan het GNR en het bestuursstandpunt op de website
van de VVG hebben geplaatst, maar in zwijgt over het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering
over de kwestie GNR-PWN.
(c) Gooi- en Eembode 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Gooi- en Eembode
Naar boven
GNR loopt wellicht negen ton mis - Gooi- en Eemlander
19-02-2015 /pagina GHI_Regio_01 /editie GHI /sectie Regio /auteur jan rook redactie@gooieneemlander.nl
door Jan Rook
Hilversum De jaarlijkse bijdrage van negen ton van de Nationale Postcodeloterij (NPL) aan het Goois
Natuurreservaat staat door de â€™fusieplanâ€™ met het PWN op losse schroeven. ,,Wij zijn nog niet zo ver
dat wij zeggen dat onze donatie niet zal worden gecontinueerd, maar volgen het proces nauwlettendâ€™â€™,
meldt NPL-woordvoerder Martijn van Klaveren.
,,Voor ons is belangrijk dat er draagvlak is en dat de Gooise natuur behouden blijft. Wij zijn in gesprek met de
Stichting Steun Goois Natuurreservaat en het GNR. Maar op basis van wat wij tot nu van de plannen hebben
gezien, hebben we nog niet kunnen vaststellen waarom die samenwerking tussen GNR en PWN doorgang zou
moeten vinden. Wij wachten nog op een definitief plan.â€•
De Stichting Steun heeft het GNR-bestuur deze week laten weten dat het verlies van de jaarlijkse donatie van
negen ton als een zwaard van Damocles boven de voorgenomen samenwerking tussen het GNR het
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland hangt. De Stichting laat in haar brief aan het bestuur weten het
vertrouwen in het â€™PWN-planâ€™ langzamerhand te verliezen.
,,Voor ons is de overgang van natuurbeheerstaken naar het PWN onacceptabelâ€™â€™, licht bestuurslid
Pieter Boelhouwer toe. ,,En wij kunnen allÃ©Ã©n achter de overgang van de kantoortaken naar het PWN staan
als er een duidelijke financiÃ«le onderbouwing is. Wat is het GNR nu aan kosten kwijt voor onder meer beheer
en onderhoud van onroerend goed, juridische bijstand en personeelsbeleid? En wat kost het als dit door het
PWN aan het GNR in rekening wordt gebracht? Het voordeel van de samenwerking moet worden aangetoond.
En tenslotte mag de uitwerking van de samenwerking geen bepalingen bevatten die voor het GNR nadelig
zijn.â€•
Tot nu toe heeft Steun - ondanks herhaalde verzoeken - die financiÃ«le onderbouwing niet gezien. In diverse
regelingen in de uitwerking staan daarentegen wÃ©l bepalingen die voor het GNR nadelig zouden zijn.
Boelhouwer: ,,Dit impliceert dat zelfs samenwerking op het vlak van kantoortaken wellicht niet acceptabel
is.â€™â€™
,,In de haalbaarheidsstudie wordt gesteld dat â€™het maatschappelijk draagvlak een belangrijke voorwaarde is
om de samenwerking te effectuerenâ€™ en dat â€™geen van de samenwerkende organisaties haar identiteit

mag verliezenâ€™. Verder is door het GNR steeds betoogd dat de inkomstenstroom van de Nationale
Postcode Loterij en bedrijfsbegunstigers niet in gevaar mag worden gebracht. Wij zien deze aspecten steeds
meer in het gedrang komen.â€•
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Recreatie
Recreatieschap krijgt tik op vingers - Haarlems Dagblad
19-02-2015 /pagina HLM_Regio_06 /editie HLM /auteur arthur de mijttenaere
a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl
Spaarnwoude Wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks, Beheer) van Haarlem heeft Recreatieschap
Spaarnwoude een tik op de vingers gegeven. Het recreatieschap heeft in 2014, evenals het jaar daarvoor, te
veel geld uitgegeven.
Dat staat in een toelichting van Sikkema op de begroting van het recreatieschap. De uitgaven waren in 2014
maar liefst zeven ton te hoog.
Weliswaar waren de inkomsten vier ton hoger dan gedacht, maar dan blijft er toch een negatief resultaat over
van 300.000 euro. Dat er vier ton meer binnenkwam, komt door de hogere opbrengsten uit festivals en de
verkoop van grond en kavels op Droompark Buitenhuizen.
Sikkema betreurt het openlijk dat het recreatieschap verzuimd heeft het mes te zetten in de uitgaven, zoals wel
was voorgenomen. Om herhaling te voorkomen, eist zij daarom dat deze bezuinigingen expliciet worden
opgenomen in de voorlopige begroting van volgend jaar. Ook gaat Haarlem dwarsliggen als het recreatieschap
tussentijds de financiÃ«le bijdrage van de omringende gemeenten zoals Haarlem wil ophogen.
Gezien de penibele financiÃ«le situatie van Haarlem zelf gaat Sikkema evenmin akkoord met een
voorgenomen gronduitbreiding van het recreatieschap.
De cijfers zijn niet in orde, stelt Sikkema. Omdat de gebiedsuitbreiding een verhoging van de Haarlemse
bijdrage aan het recreatieschap zou betekenen van ruim 48.000 euro per jaar, zet ze het licht op rood. Jaarlijks
draagt Haarlem nu 2,8 ton bij aan het recreatieschap.
Directeur Jan Hylkema van het recreatieschap zegt desgevraagd dat het tekort in zijn ogen meevalt. ,,Drie ton
is slechts 5 procent van de totale begroting van ongeveer zes miljoen.â€™â€™ Bovendien voelt hij zich gedekt
door het bestuur van het recreatieschap: de wethouders van de deelnemende gemeenten. ,,Die zijn altijd met
alle uitgaven akkoord gegaan.â€™â€™
Hylkema wijt de budgetoverschrijding die ten koste is gegaan van de algemene reserve vooral aan de reeks
van onderzoeken die is gepleegd om tot bezuinigingen te komen. ,,Zulke onderzoeken kosten geld, omdat ze
zorgvuldig moeten gebeuren.â€™â€™
Voor 2015 denkt Hylkema dat het recreatieschap uit de rode cijfers blijft omdat hij erop rekent dat de

bezuinigingen dit jaar wel worden gerealiseerd. Er komt onder meer een bezuiniging aan op recreatieboerderij
Zorgvrij, waarbij de veestapel gedurende dit jaar langzaam zal worden verminderd.
De bezuinigingen zullen volgens Hylkema niet leiden tot minder banen, omdat er al jaren een vacaturestop
geldt.
Wel zullen de ZZPâ€™ers en aannemers het voelen dat er voor groenonderhoud minder geld is te besteden.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Er gloort hoop aan de horizon - Helders Weekblad
19-02-2015 /pagina 11 /editie HWK
DEN HELDER - Het gaat beter met Willemsoord. De voormalige rijkswerf sloot 2014 af met weer een verbeterd
resultaat. De verhuur nam toe met 4.5 procent. Op basis van deze cijfers en met de komst van het theater in
september zal Willemsoord bv in 2016 een geheel zelfstandige exploitatie kennen. Ervan uitgaande dat de nu
nog leegstaande panden verhuurd worden, ziet het er naar uit dat het complex in 2016 break-even speelt.
Met het oog op de economische potentie van Den Helder in de kop van Noord-Holland als dÃ© toeleverancier
voor de offshore-industrie en de basis voor de Koninklijke Marine ontwikkelt Willemsoord zich meer en meer als
nautisch centrum. De zeevisserij en verdedigingswerken zijn eveneens zwaartepunten. Recreatie en toerisme
zijn van groot belang als toegevoegde waarde.
Naast de herontwikkeling van de binnenstad is Willemsoord belangrijk als bloeiend stadsdeel: een combinatie
van leven, werken en plezier met een regionale, maar ook landelijke uitstraling. Campings en bungalowparken
in de regio boeken op jaarbasis al meer dan drie miljoen overnachtingen en Willemsoord trekt jaarlijks meer dan
500.000 bezoekers. In 2013 waren het er tijdens Sail bijna 1 miljoen en ook in 2014 was er voor het evenement
â€˜Clipper Around the Worldâ€™ veel belangstelling. Daarenboven is er een toename te ontdekken van
vakantiegangers op Texel die tijdens hun verblijf een â€˜dagje Den Helderâ€™ doen.
Vastgoedsituatie
Op Willemsoord staan 22 gebouwen waarvan vijftien met de status 'rijksmonument'. Daar huizen onder andere
het Reddingsmuseum, een bioscoop, kinderspeelparadijs, casino en restaurant. In 2013 opende het
bezoekerscentrum met een VVV-vestiging. De schouwburg, waarvan in 2014 met de bouw werd gestart, zal in
het derde kwartaal van dit jaar de deuren openen.
Voor de twee leegstaande panden zoekt directeur Hans Broekmeulen met name een nautisch gerelateerd
bedrijf en een hotelaccommodatie als potentiÃ«le huurders. 'Gezien de belangstelling uit de offshore-industrie
en de aanverwante bedrijven zijn er voor een hotelaccommodatie een businesscase en schetsontwerpen
voorhanden. In combinatie met de ontwikkeling van de jachthaven als verbinding tussen de Waddenzee en het
binnenland is een hotel van grote betekenis.'
Voor de verbinding is, dankzij de subsidie van het Waddenfonds, de sluis â€˜Boerenverdrietâ€™ in restauratie
genomen. De keersluis wordt begin 2016 opgeleverd. Ten slotte is rond het grote terrein het 'Schuine dok' een
nieuwe ontwikkeling op handen; in samenwerking met Zeestad staan plannen op stapel om tot een

horecacomplex met innovatieve concepten te komen.
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Zonnepanelen in Zaanstad - Zaans Stadsblad
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ZAANDAM - Het komend halfjaar komen er in Zaanstad ongeveer 2500 zonnepanelen erbij door de
groepsaankoop SamenZonneEnergie. Deze actie werd voor de vierde keer in Noord-Holland georganiseerd
door het bedrijf iChoosr in samenwerking met een groot aantal Noord-Hollandse gemeenten.
Voor de derde achtereenvolgende keer scoorde Zaanstad in absoluut opzicht het hoogst van alle deelnemende
gemeenten. Iets meer dan 250 huishoudens besloten gebruik te maken van het aanbod. Gemiddeld hebben zij
9,6 zonnepanelen besteld. In totaal accepteerden bijna 2000 deelnemers in Noord-Holland het aanbod van de
winnende leverancier in hun regio.
Zonnepanelenleveranciers MetDeZon en SolarNRG kwamen bij de veiling als winnaars uit de bus. Voorafgaand
aan de veiling konden alle inwoners van Noord-Holland zich inschrijven voor de groepsaankoop. Na inschrijving
ontvingen alle deelnemers een persoonlijk aanbod voor een compleet zonnepanelensysteem van Ã©Ã©n van
de winnende leveranciers. In Zaanstad was dat van het in De Rijp gevestigde MetDeZon.
Wethouder Dick Emmer (Duurzaamheid): 'De 250 nieuwe zonnepanelenbezitters in Zaanstad wekken met hun
systeem zelf energie op. Samen zorgen zij daarmee voor een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot. Ik ben blij
dat Zaankanters zelf een bijdrage leveren aan de doelstelling van Zaanstad om in 2020 klimaatneutraal te
worden. Lokale opwekking van duurzame energie is ook Ã©Ã©n van de pijlers van de Zaanse Energie Agenda
van de gemeente.'
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Vierde groepsaankoop zonnepanelen succes - Contact
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BERGEN - De vierde groepsaankoop zonnepanelen van SamenZonneEnergie in de provincie Noord-Holland is
succesvol gesloten. Bijna 2.000 deelnemers accepteerden het aanbod van de winnende leverancier in hun
regio. De actie werd georganiseerd door Noord-Hollandse gemeenten in samenwerking met iChoosr.
In gemeente Bergen hebben 74 huishoudens besloten om een zonnepanelensysteem aan te schaffen via
SamenZonneEnergie. Naar verwachting zullen bij deze deelnemers aan de groepsaankoop 837 zonnepanelen
worden geÃ¯nstalleerd.
Persoonlijk aanbod
Zonnepanelenleveranciers MetDeZon en SolarNRG kwamen tijdens de veiling als winnaars uit de bus.
Zonnepanelenleverancier MetDeZon zal in Bergen de panelen verzorgen. Na inschrijving ontvingen alle

deelnemers een persoonlijk aanbod voor een compleet zonnepanelensysteem van Ã©Ã©n van de winnende
leveranciers. De leveranciers installeren het komende half jaar alle zonnepanelensystemen. In totaal leggen ze
ruim 20.000 zonnepanelen op de Noord-Hollandse daken.
Rendement van zonnepanelen
De 74 nieuwe zonnepanelenbezitters in de gemeente Bergen zullen met hun systeem zelf energie opwekken.
Samen zorgen zij daarmee voor een aanzienlijke reductie van CO2 uitstoot. Naast de positieve effecten op het
milieu, zijn zonnepanelen ook een goede investering voor de portemonnee. Doordat huishoudens voor een
groot deel gaan voorzien in hun eigen energieverbruik, wordt de energierekening aanzienlijk lager. Een
zonnepanelensysteem verdient zich in de meeste gevallen tussen zes en acht jaar terug.
Sympany
Voor ieder zonnepanelensysteem dat via SamenZonneEnergie wordt geÃ¯nstalleerd, doneert iChoosr aan
ontwikkelingsorganisatie Sympany. Dat levert voor deze groepsaankoop een totaalbedrag van â‚¬9.855,- op.
Sympany steunt hiermee de vakopleiding duurzame energie in Malawi.
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Maar liefst 40 procent van alle economische activiteiten heeft plaats op hoge zandgronden; die hebben vaak
veel water nodig. Waterschaarste is daarmee een regelrechte bedreiging van de economie. Waterbeheerders
en watergebruikers staan voor de uitdaging daar een oplossing voor te vinden.
Een van de belangrijkste instrumenten in het Deltaprogramma om met waterschaarste om te gaan, is de
introductie van voorzieningenniveaus: hoeveel grond- of oppervlaktewater is er in normale en droge
omstandigheden beschikbaar voor gebruikers zoals landbouw, industrie en natuur?
Ondanks de voorzieningenniveaus kunnen er toch tekorten ontstaan. Dan treedt de afgesproken
verdringingsreeks in werking: als het beschikbare zoetwater moet worden verdeeld, gaan belangrijke functies
â€“zoals de drinkwatervoorzieningâ€“ vÃ³Ã³r minder belangrijke, zoals het beregenen van landbouwgewassen.
Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas houdt zich als bestuurlijk trekker van het Deltaplan
Hoge Zandgronden bezig met de beschikbaarheid van zoetwater op de hoge zandgronden in Zuid-Nederland.
Samen met gedeputeerde Bert Boerman (CU) van Overijssel, die de hoge zandgronden in Oost-Nederland in
zijn portefeuille heeft, is hij nauw betrokken bij het Deltaprogramma. Beiden geven hun visie op het omgaan
met zoetwater in hun regio. Ook Sara de Boer, lid van het programmateam zoetwater van het ministerie van
Infrastructuur, schuift aan tafel.
>

>onswater.nl
>
>rd.nl/deltaprogramma
Dit is het vijfde deel in een serie over het Deltaprogramma. Woensdag deel 6.
Waterschap Aa en Maas werkt samen met de regionale partners uit het Deltaplan Hoge Zandgronden om
zoetwatertekorten te voorkomen. Het waterschap heeft bijvoorbeeld akkoorden gesloten met Rijkswaterstaat,
legt dijkgraaf Lambert Verheijen uit. â€žVoor de verdeling van het Maaswater zijn twintig jaar geleden al
belangrijke internationale akkoorden gesloten met onder meer BelgiÃ«. Wij hebben daardoor de beschikking
over 6 kubieke meter Maaswater per seconde.â€•
Het grootste deel van de industrie en de landbouw in Zuid-Nederland gebruikt echter grondwater, vervolgt de
dijkgraaf. â€žEvenals voor het oppervlaktewater, maken we voorzieningenniveaus voor het grondwatergebruik,
afspraken over hoeveel water de gebruikers in normale en in extreme omstandigheden binnen bepaalde
marges kunnen beschikken. We brengen daarin het beregeningsbeleid onder, waarin staat onder welke
voorwaarden boeren mogen beregenen uit grondwater.â€•
Ondanks alle maatregelen kan er in de toekomst een tekort aan water ontstaan. â€žOns beleid is erop gericht
die te voorkomen en voorraden aan te leggen in de bodem.â€• Het waterschap brengt daarom in sommige
gebieden het grondwaterpeil omhoog. â€žDat doen we in samenspraak met boeren en natuurbeheerders. Het
kan bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde sloten worden gedempt en andere worden voorzien van stuwtjes.â€•
Deze maatregelen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor boerenbedrijven in de laaggelegen beekdalen,
vervolgt de dijkgraaf. â€žDie moeten hun bedrijfsvoering op termijn aanpassen aan een hogere
grondwaterstand. Ze kunnen er bijvoorbeeld geen asperges of schorseneren meer telen, maar wel jongvee
laten grazen.â€•
De agrarische sector onderkent het belang van de maatregelen ook: beter een wat hogere grondwaterstand
dan droogte in de zomer. â€žDat is een serieuze ommezwaai geweest in de samenwerking tussen de
beheerder en de gebruikers van zoet waterâ€•, bevestigt Sara de Boer.
De afspraken die het waterschap met zoetwatergebruikers maakt, gelden voor een vastgestelde tijd: er bestaat
dus geen levenslang recht op gegarandeerde hoeveelheden water.
â€žVoor de lange termijn kunnen gebruikers voor de vraag komen te staan: moet ik naar een andere plek
verhuizen, een andere teelt opstarten, of moet ik mijn productiewijze gaan aanpassenâ€•, somt Verheijen op.
â€žOok boerenorganisatie LTO en werkgeversorganisatie VNO-NCW onderkennen de noodzaak van de
maatregelen.â€•
Vanuit het Deltafonds is er 60 miljoen euro gereserveerd voor de zoetwaterplannen op de hoge zandgronden,
waarvan 33 miljoen euro voor de zoetwaterplannen in Zuid-Nederland, vertelt De Boer. â€žSamen met het geld
van regionale partners beschikken we tot 2021 over een bedrag van 159 miljoen euro. Maar dat is eigenlijk nog

te weinig om alle plannen te kunnen realiseren.â€•
Tegelijk met de maatregelen om waterbuffers aan te leggen, hebben beekherstelprojecten plaats; de
normalisatie van de beken in de jaren zestig van de vorige eeuw wordt daarmee teruggedraaid. Doordat de
beken weer gaan meanderen, heeft het water meer tijd om in de bodem te zakken. Van de 190 kilometer is
inmiddels 40 kilometer gerealiseerd. De herinrichting van de beken helpt ook de natuur vooruit: langs de beken
is inmiddels 100 kilometer aan ecologische verbindingszone aangelegd.
Ook brengt het waterschap water weer terug in de stad, vervolgt Verheijen. â€žDe Binnendieze fungeerde
jarenlang als open riool voor â€™s-Hertogenbosch. Alle huizen zijn er nu aangesloten op de riolering en we zijn
een schoonmaakoperatie gestart. Inmiddels ruik je niets meer en zwemt er zelfs vis.â€•
Hoe belangrijk een gedegen zoetwaterbeleid voor de agrarische sector is, illustreert de dijkgraaf met een aantal
cijfers. â€žDe economische waarde van de agrofoodsector is 60 procent van de totale Brabantse economie. De
economische schade door droogte zal bij ongewijzigd beleid 75 miljoen euro per jaar bedragen in 2050.â€•
>
>aaenmaas.nl
Het blijkt ingewikkeld om boerenbedrijven op de hoge zandgronden in Oost-Nederland van voldoende water te
voorzien. â€žWe kunnen nu niet garanderen dat er tot 2050 genoeg water beschikbaar isâ€•, aldus Bert
Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel.
De waterschappen en de agrariÃ«rs op de Sallandse Heuvelrug en Twente zullen maatregelen moeten nemen.
â€žVoor de hand liggend is waterbesparing binnen de agrarische sector. Daarnaast kunnen ze water
vasthouden door het plaatsen van stuwen of door watergangen ondieper te maken. Maar ook dat houdt een
keer op. Ten slotte kunnen we water van elders aanvoeren via de IJssel en het Twentekanaal. Maar dat kan
slechts in een beperkt deel van Oost-Nederland.â€•
De waterstand in de IJssel is doorslaggevend om het achterland van voldoende zoetwater te kunnen voorzien,
vervolgt de gedeputeerde. â€žAls het water te laag staat, krijgt het Twentekanaal onvoldoende water en staat
ook Salland droog.â€•
Dat hij niet per se een zwarte bril heeft opgezet, blijkt wel uit de situatie in de afgelopen jaren. â€žTijdens grote
droogte is het waterpeil nu al zo laag dat schepen niet volbeladen over de IJssel kunnen varen. Daardoor wordt
de economie direct getroffen.â€• Zomerbedverdieping van de IJssel is echter geen optie, weet Boerman.
â€žJe krijgt dan te maken met verrassende neveneffecten, zoals vervuiling van een drinkwaterwingebied.â€•
Landbouworganisatie LTO kwam in 2013 met het zogeheten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, vervolgt de
gedeputeerde. â€žEen van de hoofdpunten daarin is dat de agrariÃ«rs zelf een deel van de
zoetwatervoorziening voor hun rekening nemen. Bijvoorbeeld door de stuw in de watergang achter hun bedrijf
te gaan bedienen. Wie weet er beter hoe het zit met het water in zijn buurt dan de boer?â€•
Overijssel heeft daarnaast de grote opgave om 24 Natura 2000- gebieden in stand te houden. Samen met
Gelderland beheert Overijssel de helft van alle Nederlandse Natura 2000-gebieden.

Tegelijk met de verdeling van het zoetwater werkt de provincie samen met waterschappen aan de kwaliteit van
het oppervlaktewater. Een voorbeeld van zoâ€™n project is Kristalbad Hengelo. â€žDe Elsbeek voert vanuit
Enschede â€˜doodâ€™ water van de rioolwaterzuivering aan. Via natuurlijke zuivering en opwerking in het
Kristalbad wordt het water gezuiverd en geschikt om in Hengeloâ€™s zomers de hittestress tegen te gaanâ€•,
legt Boerman uit. Het project â€“een initiatief van het waterschap Vechtstromenâ€“ wordt dit jaar afgerond.
â€žDergelijke projecten maken het ook mogelijk om water te beleven. In het recente verleden werd het te veel
weggestopt; en bij wateroverlast snapte niemand meer dat de riolen overliepen doordat vertollig regenwater niet
wegkon. We moeten weer leren van de praktijk, van de natuur en haar beheerders. En op zâ€™n tijd een
beetje wateroverlast maakt mensen ook weer bewust van het probleemâ€•, aldus Boerman.
â€žMet bijvoorbeeld wadiâ€™s kunnen we het probleem van de waterafvoer oplossen en tegelijk het water
beleefbaar maken. Als het regent, zien de mensen het waterpeil stijgen. Ze krijgen er een bepaald gevoel bij.
Bovendien, water in beweging helpt ook bij het welbevinden van de omwonenden.â€•
Aanvankelijk was de zoetwaterproblematiek op de hoge zandgronden helemaal niet in beeld bij het
Deltaprogramma, weet Boerman. â€žWe zijn er toen zo diep ingedoken dat we nu zelfs een voorsprong hebben
ten opzichte van de andere zoetwaterplannen. We kunnen al met de uitvoering beginnen.â€•
>
>overijssel.nl
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Spaar het mooiste Waddeneiland - NRC Next
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Boringen Terschelling lijkt ten prooi te vallen aan gasboringen. Frits Abrahams is tegen. â€žIk zal Terschelling
erg missen als het door de gaswinningsindustrie verpest wordt.â€•Dat was ook voor mij schrikken toen ik
zaterdag het dagblad Trouw uit de bus haalde. â€˜Terschelling opgeschrikt door plannen gasboringâ€™. Ach,
Terschelling, mijn favoriete Waddeneiland. Is er dan niets meer veilig voor de macht van de boorders?
Even hoopte ik op onjuiste berichtgeving (â€žTendentieus en opgeblazenâ€•, zouden ze bij de VVD zeggen),
maar toen ik Joost den Dulk, de voorlichter van Tulip Oil, de kandidaat-boorder, in het NOS Journaal had
gehoord, wist ik dat Terschelling alle reden had om zich ernstig zorgen te maken.
â€žWij hebben de commotie voorzienâ€•, zei hij, â€žhet is begrijpelijk, het gaat om een mooi eiland met hoge
natuurwaarde en toch denken wij dat we in alle transparantie en in overleg met de bevolking met dit project
verder kunnen gaan.â€• In alle transparantie â€“ daâ€™s fijn, want het zou jammer zijn als zoâ€™n mooi
eiland in alle obscuriteit naar de verdommenis gaat. Maar let nu even op de exacte formulering.
Verslaggever: â€žMaar dat gas wilt u naar bovenâ€Š?â€•

Den Dulk: â€žDat gas willen wij naar boven kunnen brengen, ja.â€•
Verslaggever: â€žOok als de weerstand zo groot is?â€•
Den Dulk: â€žAls er weinig maatschappelijk draagvlak is, kun je nog steeds beslissen: we gaan niet verder.â€•
Hoe zuinig. Niet: â€žDan kun je beter beslissenâ€Š.â€•, maar: â€žDan kun jeâ€Šâ€•
Tulip Oil belooft niets, ze kijken wel uit. Ze willen best naar het gezeur van de burgers van Terschelling
luisteren, maar ze zullen zelf wel beslissen of dat maatschappelijk draagvlak breed genoeg is. Verder wijst Tulip
Oil er nederig op dat er nog niets beslist is, ze krijgen van het ministerie van Economische Zaken pas een
winningsvergunning na een zogenoemde milieueffectrapportage.
Ik zou er niet gerust op zijn als ik ingezetene van Terschelling was. Minister van Economische Zaken is immers
Henk Kamp, die op zijn kuubjes gas zit als een kloek op haar eieren. Hij lijkt pas bereid van gaswinning af te
zien als het epicentrum van de te verwachten aardbeving in de buurt van het Binnenhof komt. Maar ook dan wil
hij eerst nog een poosje rustig kunnen doorboren in afwachting van de resultaten van een of ander diepgaand
onderzoek. Hij is een optimistisch mens.
Ik zal Terschelling erg missen als het door de gaswinningsindustrie verpest wordt. Het is voor mij het mooiste
Waddeneiland. Op een kaartje in Trouw stonden vijf locaties waar Tulip Oil eventueel wil boren: twee op zee en
drie op het eiland. Twee locaties bevinden zich bij het plaatsje Hoorn: in het bos en in de polder bij Hoorn.
Toevallig ken ik dat gebied goed, ik ben er vaak op vakantie geweest. Het ligt in het oosten, het rustigste deel
van het eiland. Vooral die polder is een oase van rust waar je op een zonnige dag genoeg stilte vindt voor de
rest van het jaar.
Ook daar wil Tulip Oil, uiteraard zo transparant mogelijk, gaan boren. Je ziet er dan geen gruttoâ€™s,
knobbelzwanen, wintertalingen, smienten en watersnippen meer, maar boortorens en pijpleidingen. Niet erg, zal
Tulip Oil zeggen, want de mensen zien toch niet het verschil tussen een smient en een wintertaling. Dat klopt
â€“ althans, het geldt voor mij â€“ maar die dieren zien en horen opeens iets wat meer op een boortoren dan op
een mens lijkt en ze zullen maken dat ze wegkomen.
Over vijftig jaar is Terschelling misschien Groningen achterna gebeefd. Ik ben niet zoâ€™n optimist als minister
Kamp. Jammer.
Ik zou er niet gerust op zijn als ik ingezetene van Terschelling was. Minister van Economische Zaken is immers
Henk Kamp
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Citigroup investeert komend decennium fors in duurzame initiatieven - Het Financieele Dagblad
19-02-2015 /pagina 5 /sectie Economie & Politiek
Amsterdam De Amerikaanse bank Citigroup investeert fors in financiÃ«le activiteiten die de gevolgen van
klimaatverandering tegengaan of beperken.

Citigroup heeft daar het komende decennium een bedrag van $â€Š100 mrd voor gereserveerd, zo maakte de
in New York gevestigde financiÃ«le instelling woensdag bekend.
Het is overigens niet de bedoeling dat Citi de $â€Š100 mrd geheel op eigen kracht gaat investeren. De bank
doet zelf investeringen, maar zal ook faciliterend optreden, onder meer door geld voor leningen te verstrekken
voor projecten die bijdragen aan duurzame economische groei.
Programmaâ€™s of initiatieven die beogen de toegang tot schoon water te bevorderen komen in aanmerking
voor financiering. Hetzelfde geldt onder meer voor programmaâ€™s op het gebied van afvalverwerking,
energiebesparing, duurzaam transport en de bouw van duurzame en betaalbare woningen.
Voor de periode 2007-2016 had Citigroup voor dezelfde doeleinden $â€Š50 mrd uitgetrokken. Dit bedrag was
al in 2013 uitgeven of geÃ¯nvesteerd. fd
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Komt hier straks ook een boortoren? - De Volkskrant
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FORMERUMReportage De zoektocht naar aardgas 'onder' Terschelling
Waarom zouden ze op Terschelling olie- en gasbedrijf Tulip Oil vertrouwen? Hoezo willen die daar naar gas
boren? Kijk wat er in Groningen is gebeurd, zeggen ze op het eiland.
Bovenop het duin verrijst straks mogelijk de boortoren. Het duin ligt pal aan zee, naast een strandopgang, er
staat nu nog een vervallen appartementencomplex, het uitzicht is eindeloos. Volgens een plan dat Terschelling
in zijn greep houdt, is deze duintop 'het meest gunstige punt om het gasveld aan te boren'.
In het Strandhotel, gelegen pal naast het duin, werpt de 25-jarige barman een blik omhoog. 'Die boortoren
wordt hoger dan de Brandaris. De meeste eilanders zien dat niet zitten.'
In nauwelijks anderhalve week tijd is op Terschelling massaal protest ontstaan tegen plannen om hier aardgas
te winnen. Een petitie tegen gaswinning had binnen twee dagen ruim vijfduizend handtekeningen, bij de
aanlegsteiger van de veerboot is vorige week - uniek op het eiland - gedemonstreerd, een campinghoudster
roept haar vaste gasten op om het verzet te steunen, een eilandbewoner die de kant kiest van de gaswinning,
wordt bedreigd.
Niet altijd is gaswinning op Waddeneilanden een taboe geweest. Al decennia wordt gas gewonnen op Ameland.
Nog maar kort geleden leidden poefboringen rond Schiermonnikoog slechts tot beschaafd juridisch protest.
Maar het volksverzet dat zich nu op Terschelling aftekent, maakt duidelijk hoezeer gaswinning anno 2015
synoniem is geworden voor onveiligheid, overlast en misleiding.
'Naar gas boren op land, dat past hier niet', moppert Gienus Timmer voor zijn curiosawinkel onder de kerk van
Midsland. 'In Groningen klapt alles in elkaar, dus zoeken ze nu een alternatief. Zo gaat dat toch?'

Het volksverzet ontstond 'aan de keukentafel, met een kop thee achter de laptop', vertelt Annet van Essen,
woordvoerder van de kersverse actiegroep Gas(t)vrij Terschelling. De posters van de actiegroep, een vrouw die
een trap geeft tegen een boortoren, sieren daags na de verspreiding gevelramen van Terschelling-West tot
Oosterend.
'Vanuit de gemeente kregen wij de indruk alsof de keuze alleen nog maar was: onshore of offshore boren, dus
op land of vanaf zee', zegt Van Essen. 'Maar dat is niet zo. Er is ook nog de keuze: willen wij wel gaswinning?'
Ze laat haar telefoon zien: foto's van de demonstratie in de veerhaven. Op wijfelende afstand kijkt een man in
een blauw fleecevest toe: de burgemeester, Bert Wassink (GroenLinks).
De gemeente is 'nogal overvallen' door de ophef, vertelt zijn woordvoerder. Dat Tulip Oil op het eiland naar gas
wil boren, is op het gemeentehuis al bekend vanaf de zomer van 2012. Toen klopte het gasbedrijf aan voor een
'informeel gesprek'. De officiÃ«le aankondiging, een jaar later, veroorzaakte nauwelijks een rimpeling in de
plaatselijke politiek. Dat die er nu wel is, schrijft de woordvoerder toe aan 'de situatie in Groningen.'
De vergunning om te gaan boren op Terschelling, is niet aangevraagd door de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM), die in Groningen zo in opspraak is geraakt, maar door een klein bedrijfje, deels in Britse
handen: Tulip Oil. Tulip Oil richt zich op het aanboren van kleine gasvelden die de NAM te onbeduidend vindt,
zoals ook het gasveld Terschelling-Noord: met 2- tot 5 miljard kuub gas goed voor nauwelijks eentiende van de
Nederlandse gaswinning in een jaar.
'Dit is een heel ander gasveld dan in Groningen, maar emotioneel speelt het erg mee', zegt actievoerster Van
Essen.
Dit versterkt de argwaan op het eiland: de directeur van Tulip Oil, Roelof Platenkamp, was directeur van de
NAM tussen 2003 en 2006, een tijd waarin aardbevingen nog werden weggelachen. Drie trillingen in de bodem
bij Loppersum achter elkaar, stelt een jaarverslag onder bewind van Platenkamp, dat is 'toeval'.
Gaswinning leidt tot een boortoren die 'goed zichtbaar is', 's nachts kunstlicht, vrachtverkeer, een geasfalteerd
terrein met een hek eromheen, schrijft het bedrijf in een 'concept-startnotitie' die afgelopen zomer bijna
schouderophalend door de gemeenteraad is ontvangen. Dit staat er ook: gaswinning leidt 'mogelijk tot een
jarenlange verstoring van de natuur'.
De gemeente hoopt dat niemand dit document leest, vertelt de woordvoerder. 'De plannen van Tulip Oil zijn
inmiddels gewijzigd. Deze notitie is ingetrokken.'
In het dorp Hoorn is het verzet het grootst. Voor zijn huis in de Dorpsstraat ontmantelt Dirk Mier een
buitenlamp. Hij priemt met zijn schroevendraaier in de lucht. 'Wat moeten we nog met gas? Hebben wind en
zon niet de toekomst qua energie?' Weer die schroevendraaier in de lucht. De boortoren komt mogelijk achter
zijn huis, in de Hoornse polder. Of voor zijn huis, in het Hoornse bos. De dennenbomen daar hebben volgens
Tulip Oil 'een lagere natuurwaarde'. En er is die derde locatie: de duintop bij Formerum.
In het Strandhotel, naast dat duin, wordt Wouter van Dieren wel eens gesignaleerd. Hij woont op Terschelling,
is prominent milieuactivist, lid van de beroemde Club van Rome, maar ook eigenaar van het Amsterdamse

adviesbureau IMSA. Uitgerekend dit bureau is door Tulip Oil ingehuurd om een 'convenant' te sluiten met
bewoners over gaswinning op Terschelling.
Vorige zomer kwamen twee medewerkers van IMSA langs, zegt Pieter de Haan, voorzitter van historische
vereniging Schylge myn lÃ¢ntse ('Terschelling mijn landje'). 'De vraag was: hoe zouden jullie kunnen helpen om
medewerking te krijgen voor gaswinning bij inwoners?' De beloning voor het eiland: een zak geld van Tulip Oil
als de winning zou doorgaan. Miljoenen euro's om Terschelling op te knappen. Schylge myn lÃ¢ntse heeft
medewerking geweigerd.
Milieudeskundige Van Dieren heeft de samenwerking met Tulip Oil beÃ«indigd, naar verluidt vanwege een
bedreiging. 'Natuurlijk is dat waar, van die bedreiging', zegt een gemeenteraadslid. 'Op Terschelling zijn rare
krachten vrijgekomen.' Van Dieren wil niet reageren.
Wat moeten we nog met gas? Hebben wind en zon niet de toekomst? (Dirk Mier, inwoner van het dorp Hoorn
op Terschelling)
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Lucht IJmond voldoet aan de eisen - IJmuider Courant
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IJmond De concentratie schadelijke stoffen en zware metalen in de lucht van de IJmond ligt ruimschoots onder
de wettelijke normen. Dat blijkt uit een drie jaar durend onderzoek naar de kwaliteit van de lucht.
Volgens de provincie Noord-Holland, die het onderzoek heeft laten uitvoeren, is veel bekend geworden over de
invloed en de ligging van de bronnen.
PAKâ€™s Wel kan het vaststellen van de hoeveelheid PAKâ€™s (PAKâ€™s (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen, meestal afkomstig van roet- en teerdeeltjes) beter, aldus Gedeputeerde Staten. De gemeten
concentraties van zowel PAKâ€™s als zware metalen zijn vergelijkbaar met die in 2012. Alleen op de
Reyndersweg is sprake van een lichte stijging.
Vier jaar geleden is naar aanleiding van het RIVM-onderzoek â€™Wonen in de IJmond, ongezond?â€™ het
vaste provinciale meetnet luchtkwaliteit IJmond uitgebreid met twee meetstations: eentje aan de Staalstraat en
eentje aan de Reyndersweg. Deze meetpunten - oost en west - ontbraken nog in het (provinciale) netwerk dat
in deze regio nu zes stations telt.
Snuffelpalen Daarmee is de zware industrie in de IJmond omsingeld met meetstations, een soort snuffelpalen
die continu de luchtkwaliteit meten. Maar volgens de provincie kan de inrichting van het meetnet nog verder
worden verbeterd.
Hiervoor zijn vooral de in de buurt van de woonbebouwing gelegen meetstations het meest geschikt. Dit jaar
blijft de opzet van het meetnet in ieder geval nog gelijk aan de voorgaande jaren. De provincie gaat met
betrokken partijen overleggen hoe het meetnet het best kan renderen. Bedoeling is dat dit optimale net begin

volgend jaar operationeel is.
Wijk aan Zee In de eerste helft van 2014 is op twee tijdelijke meetstations fijnstof gemeten, namelijk bij de
Dorpsweide en Paasdal in Wijk aan Zee. Ze hebben zes maanden lang de hoeveelheid fijnstof in de lucht
gemeten. Doel hiervan was na te gaan of, aanvullend op de eerder bijgeplaatste meetstations, een extra
meetstation in Wijk aan Zee aanvullende informatie over de luchtkwaliteit zou opleveren.
Het rapport laat zien dat er technisch geen reden is voor de plaatsing van extra fijnstofmeetstations in de
kustplaats.
De meetresultaten van de tijdelijk geplaatste meetstations kwamen overigens sterk overeen met die van het
permanente station Banjaert in Wijk aan Zee.
In de bestuurlijke Milieudialoog IJmond is daarom besloten geen aanvullend permanent meetstation
luchtkwaliteit in Wijk aan Zee te plaatsen.
(c) IJmuider Courant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Warmte zoekt weg onder water - Noordhollands Dagblad
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Leiding gaat onder kanaal door Warmtenet levert CO{-2} -reductie op
Alkmaar Ook Alkmaar-Noord, Heerhugowaard en Langedijk kunnen in de toekomst profiteren van de duurzame
warmte die de Alkmaarse Huisvuilcentrale (HVC) produceert. Gisterochtend werd vanaf de De Ruijterstraat in
Oud-Overdie in noordelijke richting de eerste leiding onder het Noordhollands Kanaal doorgetrokken.
Vijf kolossale telekranen tilden een veertig centimeter dikke leiding de lucht in waarna â€“ letterlijk en figuurlijk
â€“ de verbinding werd geslagen. In de loop van de middag kwam de leiding driehonderd meter verderop aan
de andere kant van het kanaal weer boven de grond aan de Schermerweg. ,,De leiding is het gat ingetrokken
dat de afgelopen weken is geboordâ€™â€™, verduidelijkte Robbert Crabbendam, manager bij de HVC.
De buis werd vervolgens geleidelijk naar de overkant getrokken. ,,Met een snelheid van een meter per minuut.
Vrijdag leggen we er een tweede leiding in, want net als met een verwarming is dit een gesloten circuit met
aanvoer- en retourleiding.â€™â€™
Uniek HVC-directeur Chris Kuijten noemde het project uniek. ,,Het gaat dwars door een bestaande stad en het
is ook speciaal doordat bestaande bouw wordt aangesloten.â€™â€™
Kuijten legde ook uit waarom het project het predicaat duurzaam verdient. ,,Bij de verbranding van restafval
komt veel warmte vrij. Daar maken we eerst zoveel mogelijk elektriciteit van en dat is ruim voldoende voor alle
woningen in Noord-Kennemerland. Daarna blijft er nog veel warmte onbenut. Met het warmtenet kunnen we dat
slim gebruiken. De betreffende woningen hebben geen cv-installatie meer nodig en er is dus ook geen
gasverbruik in de woningen. Daardoor is de uitstoot van CO{-2} zoâ€™n 75 procent minder dan in de oude

situatie. Momenteel voorzien we nu al dagelijks duizend woningen en bedrijven van duurzame warmte en in de
toekomst zouden we dat kunnen uitbreiden tot 100.000.â€™â€™
Door de verbinding onder het Noordhollands Kanaal door ligt de weg open voor nieuwe aansluitingen. Kuijten:
,,Dit jaar krijgen vijf appartementencomplexen aan de Waalstraat en Maasstraat in Oudorp warmte uit de
afvalenergiecentrale van de HVC. De aansluiting van deze complexen zorgt voor 536 minder CO{-2} -uitstoot.
Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van zoâ€™n 266 autoâ€™s. Ook buiten de stad zijn er volop
mogelijkheden.â€™â€™ De HVC wil uitbreiden tot in Heerhugowaard en Broek op Langedijk.
Kuijten noemt de warmtenetten toekomstbestendig. ,,Als er niet genoeg afval aanwezig is, kunnen we
overschakelen op andere duurzame bronnen. Bij de HVC geloven we in geothermie (energie die ontstaat door
het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs â€“ red.).
Deze warmte kunnen we in de toekomst eenvoudig distribueren omdat de leidingen en het net er al
liggen.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bioscoop ook op warmtenet - Noordhollands Dagblad
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De verbinding van het warmtenet met de overzijde van het Noordhollands Kanaal is koren op de molen van
wethouder Jan Nagengast. ,,Als gemeente Alkmaar boffen we met dit initiatief van de HVC omdat we op deze
manier de uitstoot van het broeikasgas fors omlaag brengen. Alkmaar scoort in dat opzicht goed. De reductie is
bij ons tussen de acht en negen procent, terwijl het landelijke gemiddelde op vier ligt. Het warmtenet draagt bij
aan de milieudoelstellingen van de gemente Alkmaar.â€™â€™
Nagengast rekent voor dat de helft daarvan via het warmtenet wordt gewonnen. ,,Een aanzienlijk deel van de
energie die we gebruiken is warmte. en vergeet niet dat naast het AZ-stadion ook Overstad en dus nieuwe
bioscoop en poppodium worden aangesloten. â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
Verharding vliegveld van de baan - Gooi- en Eemlander
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door Adrie van der Wel
Den Haag, Loosdrecht De gemeente Wijdemeren kan de bouw van zeshonderd woningen in het project Ter
Sype voorlopig vergeten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State
keurde gisteren het bestemmingsplan voor vliegveld Hilversum goed. Veel geplande woningen in Ter Sype
komen hierdoor in de lawaaizone van het vliegveld te liggen en mogen daarom niet worden gebouwd. Het
college van Wijdemeren drong aan op verharding van een van de banen van het vliegveld. Daardoor hebben de
vliegtuigjes minder baanlengte nodig voor het opstijgen en landen. En zo blijven ze verder weg van de

geplande woningen. In een projectgroep van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum, de provincie en het
vliegveld was eerder wel overeenstemming bereikt over de verharding van een oostelijk gelegen baan en
opheffing van de westelijke baan aan de kant van Loosdrecht. Maar de gemeenteraad van Hilversum lag dwars
uit angst dat er meer woningen in Hilversum in de lawaaizone kwamen te liggen.
Volgens de Raad van State is het bestemmingsplan in overeenstemming met de regels die door de provincie
zijn vastgesteld voor het vliegveld. Die regels voorzien ook niet in een baanverharding. De provincie heeft zelfs
nog een uitzondering gemaakt op de regels om een deel van het woningbouwproject in Loosdrecht mogelijk te
maken, aldus de Raad. Er kunnen nu 160 woningen worden gebouwd. Overigens is de provincie bereid het
verbod op baanverharding op te heffen. Maar dan moeten beide gemeenten het daarover wel eens worden.

Vliegveld Hilversum. De woonwijk Ter Sype zou moet verrijzen aan de Loosdrechtse kant (links buiten de foto).
foto studio kastermans/alexander marks
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Openbaar vervoer
SP: 'â‚¬18,- subsidie per passagier' - Texelse Courant
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De Texelhopper kost gemiddeld 'achttien euro subsidie per passagier'. Dat Statenlid Marnix Bruggeman van de
SP in Noord-Holland in een deze week verspreide berekening. Gedeputeerde Elisabeth Post (vervoer) noemt
het 'lariekoek'.
Bruggeman baseert zich op de brief van het college aan de raad waarin een aantal reizigers van zevenduizend
sinds 14 december 2014 is genoemd (voor de kleine bussen). Hij baseert zich ook op de tekorten die inmiddels
zijn ontstaan. Bruggeman: 'Uit een voortgangsrapportage van de provincie blijkt dat er nu al een
kostenoverschrijding is van bijna â‚¬150.000,-. De provinciale subsidie voor de belbus op Texel is opgelopen
naar â‚¬1,75 miljoen voor twee jaar.' De ton die de raad op 18 juni 2014 beschikbaar stelde voor een
accountmanager wordt daar ook bij opgeteld, waardoor volgens Bruggeman al sprake is van â‚¬1,85 miljoen
die voor de proef nodig is. Bruggeman: 'Zevenduizend passagiers in zeven weken is omgerekend 140 reizigers
per dag. Bij een proef van 730 dagen wordt er bij de belbus per dag dus â‚¬2.500,- subsidie doorheen gedraaid.
Dat is â‚¬18,- subsidie op elk ritje dat een passagier maakt.' Volgens de SP had er voor een fractie van de
subsidie 'die er nu doorheen gaat' ook een gewone bus op Texel kunnen blijven rijden. De partij is altijd een
verklaard tegenstander van het vertrek van lijn 29 geweest.
Gedeputeerde Post van Noord-Holland zegt het jammer te vinden dat Bruggeman niet weet dat de kost voor de
baat uitgaat. 'De succesvolle pilot Texelhopper rijdt zeven weken. Het is niet realistisch nu een uitspraak te
doen over de voortgang en kostenontwikkeling. Zeker niet als investeringskosten voor de totstandkoming
worden vermengd met exploitatiekosten.' De provincie legt â‚¬4,- bij voor elke rit met de Texelhopper. De
conclusie dat met het budget voor de pilot ook de reguliere buslijnen behouden had kunnen blijven, is volgens
Post lariekoek. 'De pilot zoekt juist een oplossing voor de problemen die zich voordoen in landelijk gebied;

afnemend busgebruik, lege bussen. Dat zijn andere problemen dan op de grachtengordel in Amsterdam.' Post
stelt in haar reactie dat de Texelhopper bedoeld is 'om te kijken hoe je openbaar vervoer in landelijke gebieden
overeind kunt houden. Niemand staat te wachten op rond rijdende lege bussen. Noord-Holland investeert
daarom zo'n â‚¬ 1,7 miljoen in de benodigde infrastructuur, techniek en communicatie. Zo hoopt de provincie
een oplossing te vinden. Als de pilot een succes blijkt, zijn die investeringen ook te gebruiken in andere
gebieden en over een langere periode.' Volgens Post is de Texelhopper ook een aantrekkelijker alternatief voor
de reiziger. 'Texelaars kunnen nu grotere delen van het eiland, gedurende een groter deel van de dag,
bereizen.'
(c) Texelse Courant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Structureel tekort voor Texelhopper Bootkosten niet in begroting - Texelse Courant
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De Texelhopper komt niet uit met de â‚¬1,6 miljoen die de provincie Noord-Holland voor de op 14 december
gestarte proef van twee jaar beschikbaar heeft gesteld. Die bijdrage is gebaseerd op een begroting waarin drie
belangrijke financiÃ«le posten niet waren meegenomen. De kosten die TESO rekent voor het laten meevaren
van de bus op de boot (bijna â‚¬160.000,-) stonden niet in de begroting, evenals kosten bij iDeal, creditcard en
bank voor betalingen en enkele kleinere kostenposten bij het personeel van de regiecentrale in Den Burg waar
de Texelhopper wordt aangestuurd.
Dat alles betekent dat de Texelhopper momenteel een structureel financieel tekort kent. Volgens het college zal
er Ã³f geld bij moeten Ã³f de proef moet korter worden. 'Maar in de huidige opzet halen we de twee jaar niet met
het huidige bedrag.' Het college wil met de provincie gaan praten over de opzet. Het genoemde glashelder
plaatje van de kosten moet helpen een keuze te maken.
Volgens de brief van het college hebben in de eerste zeven weken vanaf 14 december 2014 ruim zevenduizend
mensen gebruik gemaakt van de vier kleine busjes van de Texelhopper. In december (halve maand) werden
1687 ritten met de busjes geboekt en in januari 3787 ritten. Het aantal vervoerde mensen ligt volgens de brief
met een factor 1,3 hoger, omdat sommige mensen ook meteen voor reisgenoten boeken.
Veruit de meeste mensen zijn volgens de brief met de grote bus van lijn 28 en de scholierenlijn (lijn 629)
vervoerd. Hoeveel mensen is bij gemeente en provincie niet bekend. Volgens het college komt dat als gevolg
van de discussies over de OV-chipkaart en storingen bij het scannen. 'Veel van de problemen daarmee zijn
terug te voeren naar (enkele leden van) het personeel van Connexxion', aldus het college in de brief.
De discussie tussen de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu over een
eventuele herinvoering van de OV-chipkaart is nog steeds gaande. Volgens een woordvoerder van de provincie
is nog niet aan te geven wanneer daar duidelijkheid over komt. 'Het is een ingewikkelde kwestie, met veel
technische details.' Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vindt dat op de doorgaande lijnen de
OV-chipkaart weer geldig moet zijn, de provincie wil in dat geval de OV-chipkaart in de gehele proef geldig
hebben (dus ook de kleine bussen), maar dat vergt technisch de nodige aanpassingen. Mocht het tot een
terugkeer van de OV-chipkaart komen, dan blijft volgens de brief van het college het tarief van drie euro per rit
in stand.

Burgemeester en wethouders schrijven ondanks het huidige financiÃ«le tekort te willen blijven werken aan
'goed en relatief betaalbaar, toekomstbestendig OV-systeem voor Texelaars en bezoekers'. Bedoeling is dat
het in 2016 tot een aanbesteding van een eigen OV-concessie voor Texel komt. Tegen die tijd moet ook naar
de kosten voor de boot worden gekeken. TESO geeft nu een korting van 85 procent, maar de veerdienst heeft
ook aangegeven na de proef een normale vergoeding voor een overtocht te willen vragen.
(c) Texelse Courant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
OV succes dankzij banen Schiphol - Haarlems Dagblad
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door Bart Boele
Hoofddorp ,,We dreigen onder het succes van het openbaar vervoer te bezwijken. Het aanbod werkt zo goed,
dat het openbaar vervoer economisch rendabel is. Dat kan alleen in deze regio. Maar mensen komen wel
massaal op de fiets naar de bushaltes en daar zijn te weinig voorzieningen.â€™â€™ Aan het woord is
verkeerswethouder Derk Reneman op een bijeenkomst van zijn partij, de VVD, in Hoofddorp. ,,Er moeten meer
fietsenstallingen en betere fietspaden komen. Daar zetten we nu op in.â€™â€™
Maar, stelt Reneman zijn partijgenoten gerust, ook voor het autoverkeer is aandacht. Het openbaar vervoer
haalt in de regio rond Schiphol nauwelijks mensen uit de auto. Daarom zijn nieuwe wegverbindingen nodig. Met
name de Duinpolderweg tussen de Bollenstreek en de A4, aldus de Haarlemmermeerse wethouder.
De groei van Schiphol is de kurk waarop Haarlemmermeer en de rest van de regio drijft. De gemeenten moeten
die groei mogelijk maken, stelt Reneman, en dat is gedeputeerde Elisabeth Post, ook VVD, met hem eens.
Maar dan wel in balans met de omgeving. ,,Er werken veel mensen op en rond Schiphol, die willen hier ook
wonen.â€™â€™
Bouwen Dat kan volgens haar ook door in bestaande kernen woningen te bouwen. ,,De behoefte blijft nog jaren
groot. Wie hier komt wonen, weet dat Schiphol er is en er vliegtuigen vliegen. Leg bij de verkoop vast dat ze
geen beroep om schadeloosstelling zullen doen. Mensen kunnen heel goed zelf beslissen, dat moet de
overheid niet doen door geen woningbouw toe te staan.â€™â€™
Volgens Reneman ligt de luchtvaartsector om begrijpelijke reden dwars voor woningbouwplannen rond
Schiphol. ,,Schiphol heeft een trauma van het verleden. Op kosten van de luchtvaartsector moesten duizenden
huizen worden geÃ¯soleerd. Dat heeft tientallen miljoenen euroâ€™s gekost. Als er nu woningbouw wordt
toegestaan, vreest de sector over een jaar of vijf weer aan de beurt te zijn.â€™â€™
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Buslijn 14 straks ook naar Vogelenzang en Bennebroek - Het Weekblad Kennemerland Zuid
19-02-2015 /pagina 3
- Door de Provincie Noord-Holland wordt eens in de tien jaar de concessie gegund aan een

vervoersmaatschappij om het openbaar vervoer te regelen. Kort geleden is de concessie voor de regio
Haarlem-IJmond gegund aan vervoerder Connexxion. Naar aanleiding van een flinke lobby uit de dorpskernen
Vogelenzang en Bennebroek, heeft Connexxion besloten om met ingang van 13 december 2015, de
ingangsdatum van de nieuwe concessie, de route van de huidige lijn 14 te verlengen.
bloemendaal
door Christa Warmerdam Nu stopt de bus bij station Heemstede-Aerdenhout, straks rijdt hij door tot Hillegom
en doet daarbij dan ook Vogelenzang en Bennebroek aan. De lobby van de dorpsraden van Bennebroek en
Vogelenzang, de directie van Huis te Bennebroek en de Gemeente Bloemendaal kreeg bijval van PvdAduoraadslid Henk Schell en AndrÃ© Burger, gemeenteraadslid voor het CDA. Schell licht zijn rol toe: 'In dit
geheel heb ik - samen met collega AndrÃ© Burger - niet zozeer een inhoudelijke rol gehad, maar vooral een
regierol 'achter de schermen'. Die is in ieder geval effectief gebleken, zo kan ik tot mijn grote genoegen
constateren. Een gemeenteraad is niet echt partij in deze materie, als raads/commissielid kan je soms wel iets
betekenen eromheen.'
(c) Het Weekblad Kennemerland Zuid 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
Inloopavond brug Vrouwenverdriet in Zaanstad - Zaans Stadsblad
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WESTZAAN - De provincie Noord-Holland voert van 23 maart tot en met 11 mei 2015 groot onderhoud uit aan
de brug Vrouwenverdriet (N246) in de gemeente Zaanstad. Tijdens de werkzaamheden geldt een
omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer. De Nauernasche vaart is volledig gestremd van 23 maart tot 4
april 2015. De brug wordt niet bediend.
In verband met de werkzaamheden aan de brug Vrouwenverdriet en de gevolgen voor de omgeving en het
verkeer organiseert de provincie op donderdag 5 maart een inloopavond. GeÃ¯nteresseerden zijn van harte
welkom van 18.00 tot 20.30 uur in â€™t Reght Huys, Kerkbuurt 35 in Westzaan.
Met het groot onderhoud zorgt de provincie ervoor dat het weg- en vaarwegverkeer veilig gebruik kan blijven
maken van de brug Vrouwenverdriet. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vervangen van het beton
van de vaste brugdelen, renoveren van de bewegende delen van de brug en het ontroesten en verven van de
staalconstructie.
Kijk voor meer informatie op: www.noord-holland.nl/zaanstreek.
(c) Zaans Stadsblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Raad Baarn akkoord met megasauna - Gooi- en Eemlander
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Baarn Wat de gemeenteraad van Baarn betreft, kan de ontwikkeling van een wellnesscentrum aan de kop van
de Zandheuvelweg doorgaan. Wel zal de gemeente de provincie nog moeten overtuigen dat er voldoende

compensatie komt voor het bouwen in het groen. Daarvoor zal er in samenwerking met buurgemeente Eemnes
- waar een manegehouder bouwplannen heeft - een gebiedsvisie voor het gebied Drakenburgergracht moeten
worden opgesteld waarin die compensatie in natuur of recreatie is geregeld.
BMG Vastgoed uit Hoorn wil ter hoogte van de afslag Baarn Noord in de A1 een wellnesscentrum bouwen van
circa 8000 vierkante meter, met binnen- en buitenbaden en met een parkeerterrein.
Asielkinderen toch weer in cel Den Haag D66 wil opheldering van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en
Justitie) over het opsluiten van een asielgezin met twee kleine kinderen. Volgens Tweede Kamerlid Gerard
Schouw is dat in strijd met een belofte die Teeven twee weken geleden nog heeft gedaan in de Kamer. Schouw
baseert zich op een bericht van Defence for Children. Volgens die organisatie is een gezin met twee jongetjes
(5 en 6) in de gesloten voorziening in Zeist geplaatst.
Klopjacht dief eindigt in kliko Voorschoten De politie heeft gisterochtend in Voorschoten een 18-jarige Leidse
autodief uit een kliko geplukt die zich daar had geprobeerd te verstoppen. De verdachte reed samen met een
18-jarige stadgenoot in een rode Nissan. Deze bleek gestolen te zijn. Er volgde een achtervolging die bij een
kliko in een tuin in Voorschoten eindigde.
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'Wij zijn alleen van de techniek' - Witte Weekblad Ronde Venen
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BAS JOOSSEUITHOORN - Bezoekers die meer wilden weten over de nieuwe inrichting van de N196, die wel
samenhangt met het onderhoud van de Prinses Irenebrug, kwamen voor niets: de provincie focust zich alleen
op de brug en wist donderdagavond niets te vertellen over de inrichting. De gemeente, die daar wel
duidelijkheid over kan geven, ontbrak opvallend genoeg.
De provincie liet donderdag wel los dat de brug er wat hen betreft gewoon blijft liggen. 'De levensduur is
ongeveer honderd jaar', zegt projectleider Thed Conijn. Na de renovatie kan de brug er weer twaalf jaar
tegenaan. Een omwonende van de brug wil weten of de opknapbeurt ervoor zorgt dat de brug in de zomer niet
meer gekoeld hoeft te worden. Dat blijft nog steeds nodig, zegt Conijn. 'De constructie van de brug zet in de
zomer uit door de warmte.'
Behalve de omleidingsroutes is er niet heel veel informatie voorhanden, mensen vragen vooral om duidelijkheid
over de uitvoering van de oeververbinding en daar gaat de provincie niet over. Voordat Uithoorn aan de slag
kan met de N196 moet de weg worden overgedragen. Conijn weet niet wanneer dat gaat gebeuren. 'Daar is de
politiek nu mee bezig. Wij zijn alleen van de techniek', zegt hij.
Even verderop ligt een kaart waarop de omleidingsborden staan ingetekend. Een deel van de commissie
Thamerlint bekijkt de tekening met belangstelling en heeft meteen nog een tip. 'Geef aan dat vrachtwagens niet
onder de busbaan door kunnen', zegt Arjen Postma. Omdat er een hoogtebegrenzer staat rijdt vrachtverkeer
zich vast, los van het feit dat het Thamerlint voor doorgaand vrachtverkeer verboden is. Doordat nu ook de
Stationsstraat afgesloten is, is de enige optie achteruit terug. Zulke manoeuvres zien de bewoners liever niet,
begrijpt ook omgevingsmanager MarylÃšne Reijntjes. Ze belooft borden te laten plaatsen.
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Verharding vliegveld van de baan - Gooi- en Eemlander
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door Adrie van der Wel
Den Haag, Loosdrecht De gemeente Wijdemeren kan de bouw van zeshonderd woningen in het project Ter
Sype voorlopig vergeten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State
keurde gisteren het bestemmingsplan voor vliegveld Hilversum goed. Veel geplande woningen in Ter Sype
komen hierdoor in de lawaaizone van het vliegveld te liggen en mogen daarom niet worden gebouwd. Het
college van Wijdemeren drong aan op verharding van een van de banen van het vliegveld. Daardoor hebben de
vliegtuigjes minder baanlengte nodig voor het opstijgen en landen. En zo blijven ze verder weg van de
geplande woningen. In een projectgroep van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum, de provincie en het
vliegveld was eerder wel overeenstemming bereikt over de verharding van een oostelijk gelegen baan en
opheffing van de westelijke baan aan de kant van Loosdrecht. Maar de gemeenteraad van Hilversum lag dwars
uit angst dat er meer woningen in Hilversum in de lawaaizone kwamen te liggen.
Volgens de Raad van State is het bestemmingsplan in overeenstemming met de regels die door de provincie
zijn vastgesteld voor het vliegveld. Die regels voorzien ook niet in een baanverharding. De provincie heeft zelfs
nog een uitzondering gemaakt op de regels om een deel van het woningbouwproject in Loosdrecht mogelijk te
maken, aldus de Raad. Er kunnen nu 160 woningen worden gebouwd. Overigens is de provincie bereid het
verbod op baanverharding op te heffen. Maar dan moeten beide gemeenten het daarover wel eens worden.

Vliegveld Hilversum. De woonwijk Ter Sype zou moet verrijzen aan de Loosdrechtse kant (links buiten de foto).
foto studio kastermans/alexander marks
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Autovrij - Witte Weekblad Ronde Venen
19-02-2015 /pagina 5 /editie UTH
Tim Schrama geeft iedere veertien dagen zijn visie op het reilen en zeilen in Uithoorn
Uithoorn en De Ronde Venen zijn verwikkeld in een burenruzie. De reden: Uithoorn wil het dorpscentrum
geheel vrijhouden van doorgaand autoverkeer door de Irenebrug te sluiten. De Ronde Venen maakt bezwaar.
Wat te doen met landbouwverkeer, bestemmingsverkeer, doorgaand fietsverkeer en in geval van calamiteiten?
Zou de rijdende rechter ook geschillen tussen buurgemeenten oplossen?
Alsof er nog niet genoeg over die weg is gepraat. De discussie over de omlegging van de (oude) N201 duurde
ruim een halve eeuw. De Ronde Venen wijst op een overeenkomst waarin wordt uitgegaan van een 'autoluw' in
plaats van 'autovrij' dorpscentrum. Overleg tussen De Ronde Venen en Uithoorn leverde niets op dus

schakelde de eerstgenoemde gemeente zelfs mediation in.
Uithoorn wil een prachtige nieuwe dorpskern realiseren waar nu nog een weg ligt. Het was de bedoeling de
Irenebrug alvast af te sluiten. In maart gaat de provincie Noord-Holland deze brug onderhouden. Dat leek
Uithoorn een mooi moment om de â€˜knipâ€™ aan te brengen. Dat kan echter nog niet want de N196 is nog
eigendom van... de provincie Noord-Holland. Overleg over de overdracht duurt langer dan verwacht. Volgt u het
nog?
Dit was wel weer even genoeg achtergrondinformatie. Belangrijker vind ik: wat moeten wij Uithoornaars er nou
van vinden? Voor Uithoornaars die in Amstelhoek moeten zijn, komt sluiting van de brug neer op vijf kilometer
omrijden. Ondernemers in Uithoorn zijn als de dood dat mensen uit Amstelhoek hun boodschappen voortaan in
Mijdrecht doen.
Ik vrees trouwens dat â€˜weâ€™ niet alleen bezoekers uit Amstelhoek mislopen. Als die brug straks echt dicht
gaat, dan ligt het oude dorp praktisch aan het einde van een doodlopende weg. Ik heb iemand het wel eens met
Marken horen vergelijken. Je kunt dat voormalige eiland slechts via Ã©Ã©n dijkje bereiken. Is Uithoorn ook zÃ³
leuk dat bezoekers ervoor naar het uiteinde van een doodlopende weg rijden? Mwoah.
We moeten ook maar hopen dat de Amsteldijk het houdt aan onze kant. Want bij natte voeten is er straks ook
een vluchtroute minder. Of sla ik nu door? Ik heb jaren gebruik gemaakt van de oude N201. Hele dagen van
mâ€™n leven stond ik er in de file. Sinds de nieuwe weg er ligt, is de N196 toch heerlijk rustig? Houden zo!
Laat Uithoorn geen schiereiland worden.
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Zandtransporten voor de Velsertraverse - IJmuider Courant
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Velsen Als voorbereiding op de herinrichting van de Velsertraverse bij Beverwijk vinden vanaf komende
maandag tot half april zandtransporten plaats.
De vrachtwagens met zand rijden hiervoor het werkterrein op via de A22 en het terrein af via de Velsertraverse.
Met het aanbrengen van een zandlaag wordt de ondergrond voorbelast.
Het vrachtwagenverkeer maakt tijdens het zandtransport gebruik van een tijdelijke inrit ter hoogte van het
Wrakkenterrein naast de A22 bij de Velsertunnel en een tijdelijke uitrit bij de Velsertraverse. Het fietspad in het
Wijkeroogpark wordt vanwege de werkzaamheden deels afgesloten.
Fietsers en voetgangers worden ter plaatse omgeleid.
Medio 2015 gaat de provincie de aansluiting van de N197 met de A22 herinrichten. Bij deze grootschalige
reconstructie wordt de bestaande toerit naar de A22 (richting Alkmaar) verplaatst en legt de provincie een
aparte afrit en by-pass aan voor het verkeer vanuit de Velsertunnel naar de Parallelweg in Beverwijk. Daarnaast
krijgt het verkeer vanuit Beverwijk richting Alkmaar een aparte, rechtstreekse toerit naar de A22.

De Velsertraverse. archieffoto
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Waterhuishouding
Dijk pas boeiend bij een doorbraak - Algemeen Dagblad
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den haag | Wat is het best bewaarde geheim rond de stembusgang van 18 maart? U gaat in het hokje ook het
bestuur van uw waterschap bepalen. Niet echt de meest populaire verkiezing, met een opkomst van 24 procent
in 2008. ,,Dit kan de laatste keer zijn.â€•
edwin van der aa
18 maart Ã³Ã³k stemmen op waterbeheerders
,,Er moeten minder muskusratten worden gedood.â€• En: ,,Waterschappen moeten zorgen voor fietspaden op
dijken.â€™â€™ Of: ,,Er moet meer geld beschikbaar komen voor de aanleg van vissteigers.â€™â€™ Allemaal
stellingen die mensen via de site van het Kieskompas voor hun kiezen krijgen.
U wist het vast nog niet, maar over een maand gaat u niet alleen stemmen voor de Provinciale Staten, maar
ook voor de besturen van de waterschappen. Dat zijn regionale overheidsorganen die waken over de
waterhuishouding in uw woongebied.
De waterschappen gaan over alle soorten waterkeringen, ze beheren de hoeveelheid water in een regio en zien
toe op de kwaliteit van dat water. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor het onderhoud
van wegen en vaarwegen.
Politicoloog AndrÃ© Krouwel, verbonden aan het Kieskompas, memoreert dat de waterschapsbestuurders in
2008 voor het eerst direct werden gekozen, via een desastreus verlopen poststemming. De verklaring?
,,Mensen zien geen relatie tussen hun salarisstrookje, het waterbeheer in hun omgeving en
verkiezingen.â€™â€™
En dus besloten politici in Den Haag dat we voortaan in het stemhokje een keuze moeten maken voor het
bestuur van de waterschappen. Binnenkort barst de campagne los. Drie waterschappen in West-Nederland
zetten zelfs RTL-weervrouw Helga van Leur in om kiezers over te halen naar de stembus te gaan.
,,Naast een commercial, een verkiezingskrant en een pagina in de huis-aan-huisbladen, rijden er trams rond
met informatie en worden de abriâ€™s in de regio gebruikt,â€™â€™ vertelt Lennart Vroegindeweij. Hij is hoofd
communicatie bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. ,,Mensen kunnen nu kiezen
voor een partij die volgens hen het waterbeheer het best regelt.â€™â€™ Maar wat hebben doodgewone
burgers daar eigenlijk aan?
Vooruitgang

Volgens Lars Nanninga van Water Natuurlijk, een grote waterschapspartij, is het een enorme vooruitgang dat
de waterschapsverkiezingen nu onder de Kieswet vallen en dat we er dus allemaal in het stemhokje tegenaan
lopen. ,,Daardoor krijgen voortaan - naast agrariÃ«rs, tuinders en bedrijven - â€˜groeneâ€™ bestuurders een
goede plek in het bestuur. Ook de belangen van stedelingen worden veel beter vertegenwoordigd. Neem Den
Haag: vlakbij die grote stad vervuilen glastuinbouwers het water. Dat heeft grote gevolgen voor de hele
regio.â€™â€™
Probleem blijft dat de verkiezingen niet â€˜sexyâ€™ zijn. Onlangs was er Ã©Ã©n relletje, omdat politicus en
dijkspecialist Guido van der Wedden de noodklok luidde over een onveilige dijk bij Schiedam. Dat bleek loos
alarm.
Â¶ Muskusrattenbestrijding is een taak van het waterschap. Foto anp
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Ruzie over onderhoud polderwegen - Noordhollands Dagblad
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door Martin Menger
Oosthuizen Een glasheldere boodschap aan het hoogheemraadschap: de gemeenten in de regio zijn niet van
plan om de - soms matig - onderhouden polderwegen voor een â€™habbekratsâ€™ in beheer over te nemen.
De ruzie over de kostenpost is nu zelfs inzet van bemiddeling door de provincie.
Een ding is duidelijk: het hoogheemraadschap wil snel af van het dure wegenonderhoud. Het gaat om in totaal
90 kilometer strekkende weg. Daar tegenover staan de gemeentebesturen die niet van plan zijn om een hoge
kostenpost in de maag gesplitst te krijgen.
De Opmeerse wethouder Hendrik Stoker heeft dit mede namens de gemeentebesturen van Koggenland,
Medemblik, Drechterland, Enkhuizen, Zeevang en de vroegere gemeente Schermer laten weten. De discussie
speelt al jaren, maar de onderhandelingen zitten muurvast.
Overzichtelijk In 1993 kwam het onderhoud van veel polderwegen in de regio terecht bij het toenmalige
waterschap West-Friesland. De meeste plattelandsgemeenten gaven de eigen wegen buiten de bebouwde kom
ook in beheer bij het schap. Dat maakte het beheer overzichtelijk. Vanaf 1988 krijgt het schap het geld dat de
gemeenten van het rijk voor het beheer van de wegen krijgen, doorgesluisd.
Goed twintig jaar later ligt de situatie heel anders. Het hoogheemraadschap verkeert financieel in zwaar weer
en zoekt naarstig naar een manier om grote bedragen te besparen. Vandaar het besluit om het dure
wegenonderhoud af te stoten. Het schap voelt zich alleen nog verantwoordelijk voor de wegen op de dijken en
waterkeringen. Al het andere onderhoud hoort bij de gemeenten thuis.
Maar dat aanbod is in 2009 afgewezen. De reden is dat de gemeenten bang zijn dat de onderhoudskosten wel
eens zeer hoog kunnen uitpakken, omdat niet altijd overal even goed aan onderhoud is gedaan.
In 2011 leek een compromis binnen handbereik. De overdracht kon wel doorgaan, maar dan onder de

voorwaarde dat de staat van onderhoud â€™ruim voldoendeâ€™ is. Voor dat doel is ook een onderzoek
uitgevoerd naar de staat van de wegen.
Tegelijkertijd kwamen de gemeenten met een pakket eisen op tafel. Zo mogen er onder de wegen of in de
bermen geen zaken als asbest of â€™teerhoudende stoffenâ€™ blijven. Want dat zijn de spreekwoordelijke
addertjes onder het wegdek die wel eens erg kostbaar kunnen zijn.
Voor dat onderhoud willen de gemeenten uiteraard de rijksvergoeding terug. Daarnaast lag er eerst het aanbod
dat het hoogheemraadschap ook nog eens een gewenningsbijdrage er tegenover zou zetten. Intussen is de
belofte voor de extra bijdrage om het leed te verzachten, weer ingetrokken. Dit was aanleiding voor
gedeputeerde Elizabeth Post om te gaan bemiddelen.
Daarop is opnieuw onderzoek gedaan. Drie wegen werden op proef onder de loep genomen.
Daaruit bleek dat de funderingen er vaak slecht aan toe zijn. En dat geeft een kortere levensduur, aldus de
gemeenten. Het tegenargument van hoogheemraad Kees Stam dat je onderhoud â€™altijd kunt aanpassen
aan de historische situatieâ€™, maakt geen indruk op de gemeentebesturen.
Wethouder Hendrik Stoker van Opmeer: ,,Er wordt onderhandeld over een redelijk verzoek, maar wij komen
maar niet tot elkaar. Dat is jammer, omdat wij graag willen dat het schap de wegen volgens de gebruikelijke
normen aan ons overdraagt. De bemiddeling door de gedeputeerde heeft helaas niet geholpen.â€™â€™
Het hoogheemraadschap wil over enkele weken reageren op het standpunt van de gemeenten.

Gemeenten willen het onderhoud van 90 kilom,eter polderweg niet overnemen van het hoogheemraadschap.
Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas
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Verkiezingen die niemand wil - Noordhollands Dagblad
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Waterschap is belangrijk voor droge voeten en schoon water, maar verkiezingen boeien niet
Heerhugowaard Waterschappen zijn belangrijk. Dat staat buiten kijf. Juist omdat het grootste deel van
Nederland onder zeeniveau ligt, is het belangrijk dat we droge voeten houden. Geen dijkdoorbraken graag en
polders die continu droog worden gemalen. Maar ook voldoende ruimte om water te bergen tijdens periodes
van veel regen.
Sluizen, pompen, watergangen, dijken en wegen horen daar bij. Maar het waterschap zorgt er ook voor dat
rioolwater wordt gezuiverd.

Geen interesse ,,De activiteiten van waterschappen zijn belangrijk. Het probleem is dat dit burgers niets
interesseert en dat is eigenlijk volstrekt normaalâ€™â€™, stelt Chris Aalberts, docent aan de Erasmus
Universiteit. ,,De Rijksdienst voor het Wegvervoer is ook heel belangrijk, net als het CBS, het Europees
ComitÃ© van de Regioâ€™s en reiniging. Burgers willen dat overheden goed functioneren. Maar met
waterschappen moeten ze zich bezighouden omdat daar nu eenmaal verkiezingen voor zijn. En dat is weer
omdat er waterschapsbelasting moet worden betaald. Maar waarom die belasting apart geheven moet worden
en de waterschappen niet uit de gewone belasting gefinancierd kunnen worden is al even duister.â€™â€™
Dat laatste kan niet, omdat de kosten per waterschap enorm kunnen verschillen. In Holland, met zijn vele
polders en kustlijn, moet meer worden gedaan om het land droog te houden, dan op de Veluwe. Logisch dat het
Waterschap Vallei-Veluwe zich op de borst kan kloppen met een van de laagste belastingen van het land.
Voeten Ieder gebied moet dus zelf zorgen voor droge voeten en tegenwoordig schoon water. Iedereen moet
daaraan meebetalen: boeren, bedrijven en inwoners. En dus hebben die ook allemaal een stem in het
algemeen bestuur van het waterschap. Boeren en bedrijven laten dat via hun belangenorganisaties lopen en
natuurbeheerders zitten ook aan tafel.
Overigens betalen boeren en bedrijven meer waterschapsbelasting dan bewoners. Toch zit tweederde van de
dertig bestuurders er namens ingezetenen, ofwel bewoners. Voor die categorie worden dus de
waterschapsverkiezingen gehouden. Dit keer niet via internet of via de post, maar in het stemlokaal.
Officieel organiseren de gemeenten deze verkiezingen. Die versturen de oproepkaart, leggen de stembiljetten
klaar in de stemlokalen en doen de telling.
De rekening van in totaal 23 miljoen euro wordt bij de waterschappen neergelegd. De kosten blijven beperkt
omdat de verkiezingen samenvallen met die van de provinciale staten op 18 maart, waarmee ook meteen de
opkomst voor de waterschapsverkiezingen hoger zal uitvallen.
Maar er zit ook een gevaar aan die gecombineerde verkiezingen. ,,Het waterschap is nog steeds de onbekende
bestuurslaag met ook nog eens tal van onbekende partijen. Bij de poststemming in 2008 hadden mensen de tijd
om erover na te denken. Nu moeten ze onder grote tijdsdruk in het stemhokje beslissenâ€™â€™, voorziet
Aalberts van de Erasmus Universiteit. ,,Zo worden verkiezingen een gok welke partijnaam het beste klinkt,
zoals Water Natuurlijk of Algemene Waterschapspartij, naast reguliere partijen zoals VVD, CDA, PvdA en Partij
voor de Dieren. In 2008 stemden weinig mensen, maar hadden ze er wel over nagedacht. Nu krijgen we een
hogere opkomst, maar strepen burgers maar wat aan. Is dat zoâ€™n goede zaak?â€™â€™
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Er gloort hoop aan de horizon - Helders Weekblad
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DEN HELDER - Het gaat beter met Willemsoord. De voormalige rijkswerf sloot 2014 af met weer een verbeterd
resultaat. De verhuur nam toe met 4.5 procent. Op basis van deze cijfers en met de komst van het theater in
september zal Willemsoord bv in 2016 een geheel zelfstandige exploitatie kennen. Ervan uitgaande dat de nu
nog leegstaande panden verhuurd worden, ziet het er naar uit dat het complex in 2016 break-even speelt.

Met het oog op de economische potentie van Den Helder in de kop van Noord-Holland als dÃ© toeleverancier
voor de offshore-industrie en de basis voor de Koninklijke Marine ontwikkelt Willemsoord zich meer en meer als
nautisch centrum. De zeevisserij en verdedigingswerken zijn eveneens zwaartepunten. Recreatie en toerisme
zijn van groot belang als toegevoegde waarde.
Naast de herontwikkeling van de binnenstad is Willemsoord belangrijk als bloeiend stadsdeel: een combinatie
van leven, werken en plezier met een regionale, maar ook landelijke uitstraling. Campings en bungalowparken
in de regio boeken op jaarbasis al meer dan drie miljoen overnachtingen en Willemsoord trekt jaarlijks meer dan
500.000 bezoekers. In 2013 waren het er tijdens Sail bijna 1 miljoen en ook in 2014 was er voor het evenement
â€˜Clipper Around the Worldâ€™ veel belangstelling. Daarenboven is er een toename te ontdekken van
vakantiegangers op Texel die tijdens hun verblijf een â€˜dagje Den Helderâ€™ doen.
Vastgoedsituatie
Op Willemsoord staan 22 gebouwen waarvan vijftien met de status 'rijksmonument'. Daar huizen onder andere
het Reddingsmuseum, een bioscoop, kinderspeelparadijs, casino en restaurant. In 2013 opende het
bezoekerscentrum met een VVV-vestiging. De schouwburg, waarvan in 2014 met de bouw werd gestart, zal in
het derde kwartaal van dit jaar de deuren openen.
Voor de twee leegstaande panden zoekt directeur Hans Broekmeulen met name een nautisch gerelateerd
bedrijf en een hotelaccommodatie als potentiÃ«le huurders. 'Gezien de belangstelling uit de offshore-industrie
en de aanverwante bedrijven zijn er voor een hotelaccommodatie een businesscase en schetsontwerpen
voorhanden. In combinatie met de ontwikkeling van de jachthaven als verbinding tussen de Waddenzee en het
binnenland is een hotel van grote betekenis.'
Voor de verbinding is, dankzij de subsidie van het Waddenfonds, de sluis â€˜Boerenverdrietâ€™ in restauratie
genomen. De keersluis wordt begin 2016 opgeleverd. Ten slotte is rond het grote terrein het 'Schuine dok' een
nieuwe ontwikkeling op handen; in samenwerking met Zeestad staan plannen op stapel om tot een
horecacomplex met innovatieve concepten te komen.
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Waterkwaliteit en zwembaden
Gedoe bij Vrienden van het Gooi - Gooi- en Eembode
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HILVERSUM - Binnen de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is bij veel leden onrust ontstaan over het
bestuursstandpunt tegenover de plannen van het Goois Natuurreservaat (GNR) om op te gaan in PWN, het
Noord-Hollands drinkwaterbedrijf.
Meer dan de 25 vereiste leden hebben het bestuur conform de statuten gevraagd om op korte termijn een
buitengewone algemene ledenvergadering te organiseren, met als doel een verenigingstandpunt ten aanzien
van deze zaak te formuleren.
De leden vinden allereerst dat het bestuur zich conform de doelstellingen van de VVG eenduidig moet

uitspreken voor het behouden van een zelfstandig GNR en tegen de voorgenomen overgang van de
werkorganisatie van het GNR naar PWN. Daarnaast vinden de verontruste leden het onbegrijpelijk dat het
bestuur van de VVG in een brief aan het GNR van 16 februari spreekt over het standpunt 'van de vereniging',
terwijl het al eerder het verzoek had gekregen om een buitengewone ledenvergadering te organiseren. 'Niet het
bestuur is de vereniging, maar dat zijn de leden inclusief het bestuur. Dus moet de vereniging zich over zo'n
essentiÃ«le zaak kunnen uitspreken', aldus Hetty Laverman.
Laatste punt van kritiek is dat het bestuur wel zijn brief aan het GNR en het bestuursstandpunt op de website
van de VVG hebben geplaatst, maar in zwijgt over het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering
over de kwestie GNR-PWN.
(c) Gooi- en Eembode 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Gooi- en Eembode
Naar boven
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Den Haag Vandaag
Ook vis verdient pijnvrij einde - De Volkskrant
10-02-2015 /pagina 03 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER JARL VAN DER PLOEG
AMSTERDAMDierenwelzijn
Dieren mogen niet ondraaglijk lijden, staat in de wet. Maar voor vissen is een uitzondering gemaakt. Hoogste
tijd om die ongedaan te maken, vindt Wakker Dier.
Van alle dieren die op grote schaal in Nederland worden geconsumeerd, sterven alleen vissen zonder eerst te
worden verdoofd. Daarin moet verandering komen, schrijft belangenorganisatie Wakker Dier vandaag in een
brandbrief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. De organisatie pleit voor een
landelijke invoering van slachtregels voor vissen. Meer specifiek: het onverdoofd slachten moet stoppen.
Jaarlijks worden er in Nederland vier miljard wilde vissen en 10 miljoen kweekvissen verwerkt voor consumptie.
Er bestaan nauwelijks regels voor het verdoven van vissen, in tegenstelling tot voor varkens, kippen en
rundvee. 'In de wet Houders van dieren, waarin onder meer staat dat dieren niet ondraaglijk mogen lijden, is de
vis zelfs expliciet uitgesloten', zegt Anne Hilhorst, campagnemedewerker bij Wakker Dier.
In het geval van kaken of strippen -twee veelvoorkomende methoden in de visverwerking - worden de organen
uit de vaak nog levende haring, tong en schol getrokken. Wakker Dier zegt dat uit eigen onderzoek blijkt dat de
vissen die dat proces overleven soms nog een uur op pijnprikkels reageren. Worden de vissen gekoeld of
ingevroren (andere veelgebruikte methoden), dan kan het tot 200 minuten duren voordat ze volledig hun
bewustzijn hebben verloren. De kou maakt vissen weliswaar immobiel, maar verdooft ze niet.
Vissen raken niet snel bewusteloos door ze te verbloeden of in ijs te plaatsen, blijkt ook uit onderzoek van zeeinstituut Imares-Wageningen UR. Daarom kunnen ze inderdaad nog langere tijd pijn en stress ervaren na de
eerste verwerking. Door ze te bedwelmen kun je de vissen een pijnloze dood bezorgen.
In de kweekvisserij zijn er al wel vissoorten die alleen met verdoving mogen worden gedood. Tweederde van de
in Nederland geproduceerde meerval mag pas in bewusteloze staat worden gedood.
Ook is het dankzij een motie van de Partij voor de Dieren sinds 2015 verboden om palingen in een zoutbad te
leggen zonder ze eerst te elektrocuteren. Het proces - vooral bedoeld om de paling te 'ontslijmen'- zou te
barbaars zijn voor de vissen om bewust mee te maken.
'Maar voor het gros van de soorten ontbreken verdere regels', zegt Hilhorst van Wakker Dier. 'Dijksma heeft
sindsdien weleens aangegeven dat, ik citeer: het bedwelmen en doden van vis een aandachtspunt is, maar
daar is niets mee gedaan.'
De EkoFish Group, een visbedrijf uit Urk met een vloot van zeven kotters met eigen verwerkingssystemen aan
boord, experimenteert al een tijd met het verdoven van vissen voor de slacht. Algemeen directeur Lauwe de
Boer vindt het invoeren van een verbod op onverdoofd slachten, zoals Wakker Dier bepleit, geen goed idee. En
dan vooral vanwege de vele praktische bezwaren die eraan kleven. 'Moeten we dan voor elk type vis een

aparte machine aan boord hebben? En waar moet het geld vandaan komen voor al die investeringen?'
De Boer vraagt zich bovendien af of het wel nut heeft dergelijke regels voor alle vissoorten in te voeren. 'Stel, je
haalt een school vis boven water. Dan praat je al snel over een miljoen vissen tegelijk. Moeten die dan een voor
een door een verdovingsmachine? Tja... voor de eerste paar vissen heeft dat misschien nut, maar heeft het nog
zin om een al gestorven visje te verdoven omdat het wettelijk verplicht is? Ik zeg niet dat het onmogelijk is, en
ook niet dat het per se een slecht plan is, maar we moeten er wel eerst heel goed over praten.'
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
PatiÃ«nt mag rijbewijs verlengen via eigen behandelend specialist - De Volkskrant
10-02-2015 /pagina 11 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER JEROEN VISSER
AMSTERDAMMensen met een medische aandoening die een rijbewijs aanvragen of verlengen hoeven niet
meer altijd naar een onafhankelijk arts voor een medische keuring. Vanaf april mag de eigen behandelend
specialist ook gegevens aanleveren, hetgeen de patiÃ«nt tijd en geld scheelt.
Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) besloten op advies van de Gezondheidsraad.
Het gaat om patiÃ«nten met bijvoorbeeld dementie, slaapproblemen, oogstoornissen en spierziektes.
Bij aanvraag of verlenging van een rijbewijs bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is soms
medisch onderzoek vereist. Volgens de huidige regels moet dit altijd door een onafhankelijke keuringsarts of
specialist worden gedaan. De behandelend arts mag de keuring niet doen om te voorkomen dat hij de
vertrouwensrelatie met zijn patiÃ«nt schaadt en omdat hij niet objectief zou kunnen zijn.
Maar volgens de Gezondheidsraad heeft het CBR in veel gevallen slechts feitelijke informatie nodig. Het gaat
dan bijvoorbeeld om informatie over het gezichtsvermogen van oogpatiÃ«nten of het aantal ademstilstanden
per uur voor patiÃ«nten met een slaapstoornis. Voorwaarde is wel dat de eigen specialist wil meewerken en dat
de patiÃ«nt zelf ook toestemming geeft.
De nieuwe werkwijze is zeker niet bij alle aandoeningen toepasbaar. Als een oordeel over de rijgeschiktheid
nodig is, 'kan dat niet van een behandelaar worden gevraagd', schrijft de Gezondheidsraad. Ook
artsenorganisatie KNMG stelt als voorwaarde dat de behandelend arts geen oordeel uitspreekt, maar alleen
feitelijke informatie geeft. Zo mag een behandelend psychiater of verslavingsarts bij het vermoeden van
alcoholmisbruik geen oordeel geven of een verklaring opstellen.
Het CBR gaat met artsen- en patiÃ«ntenorganisaties bekijken voor welke aandoeningen de nieuwe regel van
toepassing is. De regel werd volgens de minister eerder al naar tevredenheid toegepast bij mensen met
nierschade of een hartkastje (ICD).
Ook voor autobestuurders die een tia of beroerte hebben gehad, worden de regels versoepeld. Als ze geen
blijvende schade ondervinden, hoeven ze niet meer naar de neuroloog voor een keuring. Dan volstaat een
aantekening van een keuringsarts.
Het CBR is volgens een woordvoerder 'hartstikke blij' met het besluit van minister Schulz. 'Dit betekent voor

veel van onze klanten minder rompslomp; geen tweede afspraak, niet langer wachten en niet opnieuw betalen.'
Volgens de organisatie kost een keuring door een specialist minimaal 78 euro.
Iedereen die een rijbewijs aanvraagt dient een 'eigen verklaring' in te vullen over zijn gezondheid. Op basis
daarvan beslist het CBR of aanvullende medische informatie noodzakelijk is.
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ruim miljoen voor schone bussen - De Telegraaf
10-02-2015 /pagina 017 /editie RD /sectie Nieuws-Regio-Rotterdam
Van onze Rotterdamse redactie Rotterdam De gemeente Rotterdam krijgt in haar strijd voor een betere
luchtkwaliteit van de overheid een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Dat maakte staatssecretaris Mansveld
(Infrastructuur en Milieu) gisteren tijdens een werkbezoek in de Maasstad bekend. Daarmee slaat het ministerie
de handen ineen met de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (Haven, Duurzaamheid en Mobiliteit), die
zich al lange tijd sterk maakt voor een betere lucht. Het geld gaat naar schone stadsbussen die op waterstof
rijden en naar hybridebussen.
Rotterdam krijgt nu van het ministerie 850.000 euro voor twee waterstofbussen en 465.000 euro voor twee
hybride bussen. De hybridebussen zijn al in het Rotterdamse straatbeeld te bewonderen. De proef met
waterstofbussen moet volgend jaar beginnen en duurt minimaal drie jaar. De bedoeling is dat deze voertuigen
gaan tanken bij het pas geopende waterstoftankstation in Rhoon.
Als de proef met de schone stadsbussen succesvol is en de kostprijs van de bussen omlaag gaat, verschijnen
er meer op de weg. De gemeente, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Rotterdams vervoersbedrijf
RET nemen samen deel aan een Europees project dat de opschaling van het aantal waterstofbussen op de
weg financieel en technisch moet bevorderen. Rotterdam kan hiermee een van de eerste Europese regioâ€™s
worden met schoon busvervoer.
Langenberg is zeer in zijn nopjes: â€žStaatssecretaris Mansveld is de grote steden ter wille op het gebied van
luchtkwaliteit. Rotterdam werkt er hard aan, maar we hebben het Rijk ook heel hard nodig om ook de invloeden
van buitenaf te verminderen. Zo maken we gezamenlijk een slag voor de gezondheid van de
Rotterdammers.â€•
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Coalitie ontmantelt ene na andere bom - De Telegraaf
10-02-2015 /pagina 011 /editie NL /sectie Nieuws-Opinie /auteur Jansen, Paul
Een bedrijfsongeval. Zo kan de dieselruzie tussen VVD en PvdA van afgelopen week worden genoemd.
Staatssecretaris Eric Wiebes (FinanciÃ«n) zei niets te weten van gesprekken, die hij volgens zijn collega Wilma
Mansveld (Infrastructuur en Milieu) met haar voerde over het beperken van deze autoâ€™s. Verwarring alom.
Het werd een feestje voor de oppositie, die de kans om de onenigheid in de coalitie uit te venten niet onbenut

liet.
De VVD was eropuit geweest om een potentieel gevaar te neutraliseren voor de cruciale Statenverkiezingen
van 18 maart, waarmee indirect ook een nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen. De liberalen vreesden
kwetsbaar te zijn in de campagne als het beeld niet werd gecorrigeerd dat de partij meewerkt aan een nieuwe
ronde â€™autootje pestenâ€™. Het is logisch dat dan de Kamerfractie wordt ingezet om een onwelgevallig
plan af te schieten. Alleen drukte Wiebes zich ongelukkig uit. Daardoor kwam de eenheid van kabinetsbeleid in
het geding.
De coalitie is opvallend druk met risicoâ€™s afdekken. VVD en PvdA hebben afgesproken elkaar in de
campagne ruimte te gunnen, buiten de afspraken uit het regeerakkoord, maar ontmantelen tegelijkertijd de ene
na de andere tijdbom; die zou anders in de aanloop naar de stembusgang kunnen afgaan. Niet zelden gebruikt
de coalitie houtje-touwtjeoplossingen. De oppositie kijkt niettemin beteuterd toe. Haar wordt steeds weer een
wapen uit handen geslagen.
Zo is de discussie over de opvang van afgewezen asielzoekers sluw geparkeerd. Het kabinet paait gemeenten
met een voorlopige vergoeding voor de zogeheten bed-, bad- en broodregeling, hangende de uitkomst van
internationaal beraad, dat mede door Nederland minstens tot eind maart is vertraagd. Een ander heikel punt
betreft de bezuinigingen op Veiligheid en Justitie. Die staan op gespannen voet met de wens dat het
departement vooroploopt in de strijd tegen terreur. VVD en PvdA kondigden daarom in de media aan dat de
snoeiplannen van tafel kunnen.
Tijdrekken De zorgoplossing die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) afgelopen vrijdag heeft
gepresenteerd na de ruzie over de vrije artsenkeuze, omzeilt handig het verzet in de PvdA, waar bokkende
senatoren voor de kerstcrisis zorgden. Het besluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken) om de
gaswinning tot de zomer verder te beperken, mag als politiek tijdrekken worden beschouwd. En zou een
rapport, dat miljardenhulp voor woningbezitters in het vooruitzicht stelt, vorige week zijn gelekt om de
gemoederen in Groningen te sussen?
Het grootste risico voor de coalitie vormt het dossier van de aanslag op vlucht MH17. Onder aanvoering van
CDA en D66 is de voorbije maanden het beeld ontstaan dat het kabinet er een potje van heeft gemaakt, met
name door in de dagen voor de ramp niet alert te zijn op signalen over de escalerende luchtoorlog in OostOekraÃ¯ne. Dat knaagt aan de geloofwaardigheid van Rutte II. Een poging om de oppositie terug in het hok te
krijgen, is afgelopen week echter mislukt.
VVD en PvdA probeerden het initiatief te herwinnen door erop te hameren dat de Kamer pas aan zet is als het
lopende onderzoek is afgerond. Tevens werd geschermd met de wens van nabestaanden om niet steeds
wonden open te rijten. Het PvdA-Kamerlid Michiel Servaes deed dat dusdanig expliciet dat het onfris werd.
â€žWij hebben behoefte aan rustâ€•, zo hield hij de oppositie tijdens een Kamerdebat een uitspraak van
nabestaanden voor. Bij andere parlementariÃ«rs leidde dat tot een onbehaaglijk gevoel.
Daags voor het debat had er namelijk een besloten bijeenkomst plaatsgevonden tussen Kamerleden en het
bestuur van de Stichting Vliegramp MH17. Die ontmoeting was na een brief van de stichting gearrangeerd door
PvdAâ€™er Angelien Eijsink, die de voorzitter is van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. De
timing was saillant. De voorzitter van de stichting, oud-VVD-wethouder Piet Ploeg, had bovendien dezelfde
tweeledige boodschap afgegeven als de coalitie een dag later in het debat zou uitventen. Zo werd de stichting

voor het karretje van de coalitie gespannen en werden nabestaanden gebruikt in een politiek spel. Ploeg, die
zelf bij de ramp drie familieleden verloor, zegt desgevraagd zeer te hechten aan de onafhankelijkheid van de
stichting. Hij benadrukt dat hij niets uit het kabinet of uit departementale hoek heeft ingefluisterd gekregen.
Risico Het debat krijgt nog een staartje doordat minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) draaide op de
vraag of het kabinet wist dat er ten tijde van de aanslag zware luchtafweersystemen in Oost-OekraÃ¯ne waren.
Meer ogen zullen de komende tijd zijn gericht op minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). De liberaal
maakte bij het debat opnieuw een zwakke indruk. Hij is een politiek risico aan het worden, temeer omdat hij ook
gaat over terreurbestrijding.
In de VVD wordt gezegd dat de 71-jarige bewindsman na de Statenverkiezingen gewoon aanblijft, zeker na een
publicatie in deze krant over de ontluikende opvolgingsstrijd bij de liberalen, waar staatssecretaris Fred Teeven
en Kamerlid Ard van der Steur zich in de coulissen warmlopen.
Opstelten dreigt evenwel een karikatuur te worden van de gezaghebbende politicus, die rust uitstraalt en
mensen het gevoel geeft dat ze rustig kunnen gaan slapen omdat hij over het land waakt. Opstelten is op. De
VVD zit ermee in de maag. De partij mag dan bommen ontmantelen, als een minister op zoâ€™n cruciale post
blijft sukkelen, gaat dat kleven aan de man die hem daar laat zitten: premier Mark Rutte.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kift over â€™dijk van een planâ€™ - De Telegraaf
10-02-2015 /pagina 014 /editie NL /sectie Nieuws
Inge Lengton Den Haag Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) is in verlegenheid gebracht door een
dijkenplan van haar kabinetscollega Dijksma (Economische Zaken). Het stuk, waarin gerept wordt over het
doorsteken van dijken, is van de hand van Dijksma en daarmee kabinetsbeleid. Schultz heeft er echter weinig
mee op en doet verwoede pogingen om er zoveel mogelijk afstand van te nemen.
In haar â€™Natuurambitieâ€™ voor na het jaar 2050 oppert staatssecretaris Dijksma om op de
Waddeneilanden stuifdijken â€™in te snijdenâ€™ en in Zeeland het Deltaplan tegen het licht te houden.
Rivieren moeten bovendien meer ruimte krijgen om hun eigen weg naar zee te vinden. Door het â€™bouwen
met de natuurâ€™ hoopt de PvdA-bewindsvrouw dat er zeldzame diersoorten terugkomen, zoals de zalm, de
zwarte ooievaar en steur.
Dromen VVD-minister Schultz, die officieel verantwoordelijk is voor de dijken, laat in een reactie weten dat ze
â€™het doorsteken van dijkenâ€™ niet in haar â€™programmaâ€™ heeft staan. â€žEn ik denk ook niet dat
het er binnenkort in komt.â€• Volgens haar is het dijkenplan â€™geen beleidsstukâ€™ en moet het meer
worden opgevat als â€™mocht je daar nou over dromenâ€™.
PvdA-Kamerlid Jacobi verbaast zich over de gang van zaken. â€žIk begrijp niet dat Dijksma en Schultz het stuk
niet samen hebben aangeboden. Dat was beter geweestâ€•, vindt zij.
Op het ministerie van Schultz wijst men erop dat Dijksma haar plan eigenlijk al in mei af had. Dat het nu pas
naar buiten is gebracht, zou te maken hebben met de Statenverkiezingen. Het zou het perfecte moment zijn

voor de PvdA-staatssecretaris om haar groene gezicht te laten zien.
Concept Een woordvoerder van Dijksma zegt dat het voorstel â€™niksâ€™ met de verkiezingen te maken
heeft. â€žIn mei kan er wel een concept hebben gelegen, maar dat was niet het totale plaatje zoals we dat
vorige week hebben gepresenteerd.â€• De zegsman stelt verder dat de Natuurambitie besproken is met het
departement van Schultz en er ook is â€™goedgekeurdâ€™. Hij spreekt van een â€™langetermijnstukâ€™ en
â€™een dijk van een planâ€™.
Vorige week ontstond in het kabinet ook al ophef, toen staatssecretaris Wiebes (FinanciÃ«n) afstand nam van
een pleidooi voor dieselbelasting van zijn collega Mansveld (Infrastructuur). De oppositie constateerde toen dat
eenheid van kabinetsbeleid ver te zoeken was.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Subsidie voor schonere bestelautoâ€™s - Nederlands Dagblad
10-02-2015 /pagina 12,13 /auteur novum nd.nl/economie
Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu komt ondernemers met vervuilende bestelwagens financieel
tegemoet. Het gaat om ondernemers in gemeenten rond steden met milieuzones. Zij krijgen nu subsidie voor
de aanschaf van een schonere wagen om die milieuzones in te rijden, zo maakte Mansveld maandag bekend in
Rotterdam. Ondernemers in die randgemeenten kunnen afhankelijk van hoe schoon de nieuwe bestelauto is,
aanspraak maken op een bedrag dat ligt tussen 500 en 2200 euro. In totaal is er vier miljoen euro beschikbaar.
Zo moeten de steden met een milieuzone voor vervuilende bestelwagens steeds schoner worden. Niet alleen
de verouderde bestelwagens binnen de eigen gemeentegrens worden dan geweerd, maar ook de autoâ€™s
direct daarbuiten. Rotterdam krijgt van Mansveld 1,3 miljoen euro om schonere bussen aan te schaffen. Het
gaat om meer hybride bussen en bussen die op waterstof rijden. â€˜De hybride bussen rijden al. Een proef met
waterstofbussen begint volgend jaar en duurt drie jaar. Deze bussen gaan tanken bij het pas geopende
waterstoftankstation in Rhoon. Als de proef goed verloopt, gaan er meer bussen op waterstof in de regio
Rotterdam-Rijnmond rijden. Ze zijn nu nog te duur om op grote schaal in te kopenâ€™, aldus het ministerie.
Om de lucht in Rotterdam schoner te krijgen, heeft de gemeente voor de komende vier jaar 11,7 miljoen
beschikbaar gesteld. â€˜Maar we kunnen het niet alleen. We hebben het rijk nodig met maatregelen en
geldâ€™, aldus verantwoordelijk wethouder Pex Langenberg.
(c) Nederlands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Keuring voor rijbewijs wordt makkelijker - Trouw
10-02-2015 /pagina 09 /sectie Nederland /auteur (ANP)
Mensen met een medische aandoening hoeven niet meer altijd naar een onafhankelijke arts voor de keuring
voor hun rijbewijs. De eigen specialist mag vaker de gegevens naar het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen sturen. Het CBR bepaalt dan of iemand achter het stuur mag. Minister Schultz past de
regels aan voor mensen met spierziekten, oogaandoeningen, slaapproblemen en vormen van dementie.
Volgens haar is deze procedure goedkoper.

(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Nu gaat Groningen voor, niet de schatkist - NRC Next
10-02-2015 /pagina 6-7 /sectie weten
Den Haag.Gaswinning De Groningse gaskraan gaat verder dicht â€“ voor nu. Kamp kÃ¡n ervoor kiezen om de
gaswinning deze zomer weer op te schroeven. Maar de politieke druk uit Groningen is hoog.Den Haag. En daar
is gasbesluit nummer drie. Voor de derde keer in ruim een jaar tijd kondigde minister Kamp (Economische
Zaken, VVD) gisteren aan dat hij de gaskraan in Groningen verder dichtdraait. Het komende half jaar zal er
slechts 16,5 miljard kuub gas uit de bodem worden gehaald â€“ veel minder dan Kamp in december nog
aankondigde. Die reductie kan het kabinet een tegenvaller van 2,4 miljard euro opleveren.
De belangrijkste reden om opnieuw minder te gaan winnen, zei Kamp tijdens een persconferentie, is de
blijvende angst voor aardbevingen in het gebied. â€žDe veiligheid van de mensen in Groningen, dat is wat ons
drijft.â€• Hij kondigde ook de komst aan van een â€˜nationale co'rdinatorâ€™, die de bewoners gaat helpen bij
het versterken van huizen en de schadeafhandeling.
Maar hoe ingrijpend is Kamps besluit werkelijk? In feite gaat hij alleen tijdelijk minder gas uit de bodem halen: in
de zomer besluit het kabinet of er definitief minder gewonnen gaat worden.
Het lijkt ondenkbaar dat het kabinet dan weer terug wil naar een hoger niveau, maar de mogelijkheid is er wel.
Voor de zekerheid benadrukte de Groningse commissaris van de koning, Max van den Berg, nog even dat
Kamps besluit voor hem een â€žeerste, mooie en onomkeerbare stapâ€• is.
De coalitie sprak de afgelopen dagen intensief over Groningen. Vorige week donderdag werd in het Torentje
van premier Rutte het principebesluit genomen om de gaskraan verder dicht te draaien. In het weekend is er
druk gerekend door ambtenaren. Cruciaal is het begrip â€˜leveringszekerheidâ€™: hoeveel minder kan er in
2015 gewonnen worden zonder dat Nederlanders in de kou komen te zitten bij een strenge winter en als
contracten met buitenlandse afnemers niet meer kunnen worden nagekomen?
Het was PvdA-leider Samsom die binnenskamers aandrong op verdere vermindering. De woede over de
gaswinning dreigt zijn partij bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart een rampzalige nederlaag te
bezorgen in het rode bolwerk Groningen. De VVD voelde weinig voor minder boren, maar dreigde alleen te
komen te staan in de Tweede Kamer. Bovendien voelen de VVDâ€™ers in het kabinet en de fractie de druk
van hun partijgenoten in Groningen, die zich publiekelijk tegen het kabinetsbeleid hebben gekeerd.
Ziedaar de ingrediÃ«nten voor een politieke deal die voor beide coalitiepartijen aantrekkelijk is. De coalitie
koopt tijd tot na de verkiezingen, die cruciaal zijn voor de meerderheid in de Eerste Kamer. De VVD kan zeggen
dat Kamps gasbesluit uit december vooralsnog niet is aangepast, de PvdA kan suggereren dat de winning
structureel verder omlaag gaat.
Daar komt nog iets bij. Over een week verschijnt een langverwacht rapport over de gaswinning van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid. De belangrijkste conclusie ligt al enige tijd op straat: het Rijk heeft zich meer
dan vijftig jaar niets aangetrokken van de veiligheid van de Groningers. De schatkist ging altijd voor. Met deze

nieuwe vermindering kunnen VVD en PvdA zich verweren tegen de vele bittere verwijten die ongetwijfeld op het
rapport zullen volgen.
Henk Kamp is een rechtlijnig man, waarschuwen ze bij de VVD: als onderzoeken straks uitwijzen dat er toch
mÃ©Ã©r gewonnen kan worden zonder gevaar voor de veiligheid, gaat de gaskraan komende zomer gewoon
weer verder open. Maar de puzzel van de minister wordt wel steeds ingewikkelder. Hij moet een balans zien te
vinden tussen veiligheid, leveringszekerheid en de schatkist.
Daarbij heeft hij te maken met Groningse bestuurders die zich steeds nadrukkelijker opwerpen als vertolker van
de regionale onvrede. Commissaris Max van den Berg sprak gisteren omineus over een â€žingehouden
woedeâ€• bij de Groningers. â€žWij leveren warmte en geld voor heel Nederland en daar krijgen we schade,
onzekerheid en onveiligheid voor terug. De spanning is opgelopen in het gebied.â€•
Hoeveel minder gas kan er gewonnen worden zonder dat Nederland in de kou komt te zitten?
Voor 2015 rekende het ministerie van FinanciÃ«n op 9,1 miljard aan totale gasbaten, waarvan driekwart uit
Groningen afkomstig is. Het eerdere besluit van minister Kamp betekende al een tegenvaller van 700 miljoen.
Nu wordt de gaskraan voorlopig met 3,2 miljard kuub teruggedraaid. Elke miljard kuub mindere productie
betekent zoâ€™n 225 miljoen euro minder gasbaten. Dus: 720 miljoen minder inkomsten voor de schatkist.
Het kabinet kan besluiten om de gasproductie ook voor de rest van het jaar lager te houden. Dan komt het
totaal op 35 miljard kuub voor het gehele jaar uit, zoals Kamp gisteren aangaf. Dan zal de financiÃ«le schade
kunnen oplopen tot 2,4 miljard.
(c) NRC Next 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Treintje vrachtwagens oefent op de snelweg - Algemeen Dagblad
10-02-2015 /pagina 16 /sectie Algemeen - Economie /auteur MARCIA NIEUWENHUIS
MARCIA NIEUWENHUIS
ZWOLLE | Vrachtwagens die op de snelweg bij Zwolle in â€˜treintjesâ€™ van, twee, drie of vier kort achter
elkaar rijden, waardoor ze brandstof besparen en minder ongelukken veroorzaken. Verkeersminister Melanie
Schultz van Haegen ziet het helemaal zitten. De bewindspersoon denkt dat de â€˜vrachtautotreintjesâ€™ over
10 jaar de gewoonste zaak van de wereld zullen zijn. Gisteren zat Schultz op de eerste rij tijdens de eerste
demonstratierit op de Europese openbare weg met zoâ€™n â€˜treintje van trucksâ€™, het zogenoemde
â€˜platooningâ€™.
Hoewel de vrachtwagens inmiddels op de terugweg naar Zweden zijn, is de VVD-bewindsvrouw nog lang niet
klaar met dit onderwerp. Daarvoor zijn de vooruitzichten te veelbelovend. De nieuwe vorm van transport is niet
alleen zuiniger, maar ook veiliger en dat sluit weer naadloos aan bij haar doelstelling het aantal verkeersdoden
substantieel terug te dringen. ,,De meeste ongevallen worden door mensen veroorzaakt,â€™â€™ licht zij toe.
,,Stel dat een chauffeur in slaap valt, dan helpt het voertuig jou om te remmen.â€™â€™

Technologiebedrijf TNO staat zo mogelijk nog fanatieker te trappelen van ongeduld dan de minister. TNO hoopt
al binnen 5 jaar voertuigen draadloos met elkaar te verbinden, zodat zij een treintje vormen van maximaal twee.
In beide trucks zit dan nog wel een chauffeur. Maar de achterste chauffeur hoeft weinig te doen, omdat die
automatisch op korte afstand volgt. Voordeel is dat er 5 Ã 10 procent op brandstof wordt bespaard, doordat de
trucks vlak achter elkaar rijden.
De Zweedse ontwikkelaar Scania doet ook een proef met onbemande trucks. Volgens vice-voorzitter Wim Pot
van Transport en Logistiek Nederland is dit een bijzonder moment voor de transportsector. ,,Ik zie de
vrachtwagens op termijn ook zonder chauffeur rijden.â€™â€™
Op termijn rijden de trucks helemaal zonder chauffeur
Â¶ Kort achter elkaar rijden is veiliger en bespaart brandstof. Experimenten zijn veelbelovend. Foto ANP/B.
Czerwinski
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Kamp kan de Groningers maar niet tevredenstellen - Trouw
10-02-2015 /pagina 05 /sectie Vandaag /auteur KARIN SITALSING
Alleen Groningse VVD en burgemeester gematigd positief
'Yes. Now we're talking', zegt Mirjam Wulfse als ze minister Kamp tijdens de persconferentie de hoeveelheid
'16,5 miljard' hoort noemen. Wulfse is voorzitter van Kamps VVD in de Groninger Provinciale Staten. Afgelopen
weekeinde nam haar fractie afstand van Kamp.
Het is een doorbraak, zegt ze na afloop. OkÃ©, 39,4 miljard is nog geen 30 miljard. Maar het is een begin. 'In
theorie is het mogelijk dat de kraan na 1 juli weer verder open gaat. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat kan hij
hier niet meer verkopen.'
Het was niet eenvoudig om stelling te nemen tegen haar eigen minister. 'Niet vanuit wat we willen, want we
stÃ¡Ã¡n voor Groningen. Wij zijn hÃer gekozen, niet in Den Haag. Maar het was wel moeilijk vanwege de lijnen
met Den Haag. En je gaat tegen je eigen partij in. Je hebt er ooit voor gekozen om lid te worden en dat was niet
voor niets.'
Behalve Wulfse is ook burgemeester Peter den Oudsten van de stad Groningen gematigd positief. De vijftig
miljoen die de stad krijgt om gebouwen te versterken, had hij liever niet nodig gehad, maar toch. 'Geplande
bouwprojecten kunnen nu doorgaan. En de minister wil extra aan de kraan draaien. Dat heeft hij heel lang niet
gewild. Dit is een goede eerste stap. En tegelijkertijd begrijp ik dat dit voor de burgers lang niet genoeg is.'
De positieve reacties zijn in de minderheid.
Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging was er bijna ingetrapt, smaalt hij. 'Toen minister Kamp begon
met praten, voelde ik zowaar een lichte vorm van vreugde. Maar even later hoorde ik hem uitleggen dat 16,5
miljard kuub tot 1 juli niet leidt tot 33, maar tot 39,4 miljard kuub op jaarbasis. Ik denk dat ik de rekentoets maar

even over moet doen.'
Ook de Statenleden zijn teleurgesteld. 'Opnieuw pappen en nathouden', zegt Jan Hein Mastenbroek van de SP.
Zijn fractie dient woensdag tijdens de Statenvergadering een motie in met CDA en GroenLinks. Hun inzet:
terugbrengen van de gaswinning tot 30 miljard kuub, meer onderzoek naar het bijmengen van importgas met
stikstof waardoor er minder uit de Groninger bodem nodig is, een verdere uitbreiding van het beefgebied en een
leefbaarheidsfonds waarin gasbaten worden opgenomen.
Minister Kamp doet de Groningers absoluut tekort, zegt fractievoorzitter Van der Graaf van de ChristenUnie. 'Hij
had maar Ã©Ã©n keus: kiezen voor Groningen, en dat heeft hij niet gedaan. Het lijkt een eerste stap, maar elke
zekerheid ontbreekt.'
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Gemeentezaken
FinanciÃ«n gemeente vanaf 2002 bekeken - Het Parool
09-02-2015 /pagina 14 /sectie Amsterdam /auteur ROELF JAN DUIN
AMSTERDAM - Het onderzoek naar de financiÃ«le wanorde bij de gemeente zal teruggaan tot 2002.
Duidelijk moet worden hoe de problemen bij de financiÃ«le diensten konden ontstaan en welke rol college,
ambtenaren en raad hebben gespeeld. Het is nog niet bekend wie onder ede zullen worden verhoord.
Eind vorig jaar werd aangekondigd dat er een raadsenquÃªte komt naar de financiÃ«le diensten. Al eerder was
gebleken dat daar van alles mis is. De raadsenquÃªte, het zwaarste onderzoeksmiddel van de gemeenteraad,
moet duidelijk maken wat de problemen zijn en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. Dit najaar moet
het onderzoek klaar zijn.
De enquÃªtecommissie, die bestaat uit vijf raadsleden, heeft hiervoor het bureau Policy Research in de arm
genomen.
In juni 2002 trad het college van PvdA, VVD en CDA aan. Toen werd ook de Wet dualisering gemeentebestuur
ingevoerd, wat de verhouding tussen college en raad veranderde.
Dat de financiÃ«le diensten van de gemeente hun zaakjes niet goed op orde hebben werd duidelijk in
december 2013, toen de Dienst Belastingen per vergissing 188 miljoen euro in plaats van 1,88 miljoen euro
overmaakte aan woonkostenbijdragen aan Amsterdamse minimahuishoudens.
Vorig jaar bleek dat er ook grote problemen zijn bij de Directie Middelen en Control, die intern toezicht moet
houden op de financiÃ«le bedrijfsvoering van de gemeente. Huidig wethouder van FinanciÃ«n Udo Kock (D66)
zei vlak na zijn aantreden dat het nog jaren kan duren voordat de financiÃ«le organisatie op orde is.
Nog niet bekend wie voor raadsenquÃªte onder ede worden verhoord

(c) Het Parool 2015 alle rechten voorbehouden
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â€™Samenwerken, niet samengÃ¡Ã¡nâ€™ - Noordhollands Dagblad
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door Johan Moes
Monnickendam Samenwerken. Nog meer samenwerken. En beter en slimmer samenwerken. Maar
samengÃ¡Ã¡n met Purmerend en/of Zaanstad? Dat willen de kleinere gemeenten in de regio niet. Daarvoor
ontbreekt vooralsnog de noodzaak, schrijven zij in een brief aan hun twee grote broers.
De brief is de officiÃ«le reactie op het inmiddels beruchte rapport Bandell. Dat verscheen eind vorig jaar in
opdracht van Zaanstad en Purmerend en was een pleidooi voor een vlucht voorwaarts op het gebied van
gemeentelijke herindelingen. Om binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een factor van betekenis te
kunnen zijn, zouden de gemeenten in de Zaanstreek en Waterland moeten opgaan in Ã©Ã©n grote gemeente,
of anders zouden er twee gemeenten moeten worden gevormd met Zaanstad en Purmerend als
centrumsteden.
Kleine gemeenten reageerden in eerste instantie als door een wesp gestoken op het rapport. Volgens hen
schetst Bandell een beeld waarin de kleine gemeenten een blok aan het been zijn van de grotere, waar
kwalitatief minder goede ambtenaren zouden werken en waarin de kleintjes vooral profiteren van de grotere.
,,Arrogant en denigrerendâ€™â€™, werd het rapport genoemd.
Zorgen Dat soort kwalificaties komen in de brief die nu is verstuurd niet terug. De zeven kleinere gemeenten
(Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang) benadrukken dat
samenvoegen van gemeenten niet de enige manier is om binnen de MRA een belangrijke rol te kunnen spelen.
,,Zonder iets af te willen doen aan de in het rapport geuite zorgen over de kracht, eenduidigheid en
eensgezindheid van de regio, (â€Š) onderschrijven wij niet uw eindconclusie: te komen tot een of twee
gemeenten in de regioâ€™â€™, aldus de gemeenten.
,,Wij benadrukken de behoefte een gezamenlijke visie te formuleren en die te verbinden aan een nadrukkelijker
proces van samenwerking met elkaar en richting partners in de nabijheid van onze regio. Ons inziens is de
kracht, eenduidigheid en eensgezindheid van de regio vooral gebaat bij een gezamenlijke inhoudelijke agenda,
vanuit ieders eigen accent. Van waaruit vervolgens structuuroplossingen (eventuele herindelingen, red.) naar
voren kunnen komen, indien gewenst, op een meer organische manier. Vorm volgt dan inhoud.â€™â€™
De gemeenten pleiten in hun brief voor beter en meer gestructureerd overleg tussen alle gemeenten in
Zaanstreek-Waterland â€™op basis van gelijkwaardigheidâ€™. Daarbij moeten de grote gemeenten zich niet
bemoeien met bestuurlijke ontwikkelingen in de kleinere, tenzij daar nadrukkelijk om wordt gevraagd.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Provinciaal bestuur
CDA wil nieuw programma innovatie voor het MKB - Wieringercourant meerbode
10-02-2015 /pagina 11 /editie WMB
HOLLANDS KROON - Het CDA wil de komende vier jaar fors inzetten op een nieuw innovatieprogramma voor
het midden- en kleinbedrijf (MKB).
Het wil, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma, een bredere toepassing van hoogwaardige kennis, versoepeling
van regels voor vestiging en steun voor de kleine kernen. 'Het MKB is de motor van de economie in NoordHolland,' zegt lijsttrekker Jaap Bond.
De partij ziet ook het belang van het MKB voor de lokale gemeenschap. Bond: 'MKB-ers hebben hart voor hun
zaak Ã©n voor hun omgeving. Zij vormen het hart van een dorpsgemeenschap of stadswijk en maken lokale
evenementen mogelijk. Van groot belang voor een levendig Noord-Holland.'
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bijna driehonderd kandidaten bestuur hoogheemraadschap - Wieringercourant meerbode
10-02-2015 /pagina 4 /editie WMB
HEERHUGOWAARD - Dijkgraaf Luc Kohsiek heeft vrijdagmiddag de kandidatenlijsten bekend gemaakt van de
twaalf partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen bij Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. In totaal zijn 296 kandidaten in de race voor een plek in het algemeen bestuur.
Op 18 maart kunnen kiezers hun stem uitbrengen, gelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de twaalf
partijen zijn vier nieuwkomers: de Christenunie-SGP, de Koninklijke Schuttevaer, de Partij voor Mens en Spirit
en 50-Plus hopen een plek in het bestuur van het waterschap te veroveren. De andere acht partijen hebben nu
al Ã©Ã©n of meer zetels in het waterschapsbestuur: Water Natuurlijk, het CDA, de PvdA, de VVD, BoerenBurgers-Waterbelang, de Algemene Waterschapspartij, het Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB en de
partij Groen, Water & Land. In totaal zijn er 23 zetels verkiesbaar in het algemeen bestuur.
Kohsiek is blij met het grote aantal kandidaten. â€œDit toont de betrokkenheid van onze inwoners bij de taken
van het waterschap. Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van droge voeten en schoon zoet
water. Ze realiseren zich dat dit in ons werkgebied, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, niet
vanzelfsprekend is.â€•
De komende tijd gaan de partijen campagne voeren om hun standpunten bij de inwoners onder de aandacht te
brengen. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen en de partijen die deelnemen is te vinden op
www.hhnk.nl/waterschapsverkiezingen.
(c) Wieringercourant meerbode 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Heiloo: windmolen Boekelermeer terug in plan - Noordhollands Dagblad

10-02-2015 /pagina ALK_Regio_07 /editie ALK /auteur henk-jan den ouden
door Henk-Jan den Ouden
Heiloo De gemeente Heiloo laat het er niet bij zitten. De pogingen om een windmolen geplaatst te krijgen op
bedrijventerrein Boekelermeer brengen het college van burgemeester en wethouders overmorgen zelfs voor het
hoogste rechtscollege, de Raad van State.
De gemeenteraad van Heiloo stelde een jaar geleden een bestemmingsplan vast, waarin ruimte was
opgenomen voor het plaatsen van een windmolen aan de zuidoostkant van bedrijventerrein de Boekelermeer,
aan de kant van het Noordhollands Kanaal. De molen, met een ashoogte van 85 meter, zou in het verlengde
komen te staan van molens die al op het Alkmaarse deel van het bedrijventerrein staan.
Het provinciebestuur vindt echter dat er al genoeg windmolens op het land staan en wil in Noord-Holland alleen
nog maar windmolens toestaan op het Windpark Wieringermeer, zodat de molens minder verspreid komen te
staan. Bovendien moeten oude, kleine windmolens worden vervangen voor grotere met meer capaciteit.
Gedeputeerde Staten willen daarom een windmolen in de Boekelermeer niet toestaan en vinden dat die dan
ook niet in het bestemmingplan mag worden opgenomen.
De gemeente Heiloo is het daarmee niet eens en stapt nu naar de Raad van State voor een ontheffing om de
windmolen alsnog in het plan te krijgen.
De zaak dient overmorgen in Den Haag.
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Provincie dubt over Distriport - Noordhollands Dagblad
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door Martin Menger
GS ziet teveel grond Koggenland ziet wÃšl interesse bedrijven
Berkhout De provincie Noord-Holland zal op korte termijn het beleid over nieuwe bedrijfsterreinen tegen het
licht moeten houden. Want overal dreigt een teveel aan terreinen. Ook de positie van Distriport bij Berkhout
staat dan ter discussie.
Dit bleek maandagmiddag tijdens een commissievergadering in het Provinciehuis. In het noorden en zuiden van
de provincie is een overschot aan bedrijfsgrond. Zo hebben de gemeenten rondom Alkmaar al gezamenlijk een
plan gemaakt om de (onverkoopbare) gebieden weer in te leveren. Een deel van de provinciale politiek wil
graag dat Noord-Holland eerder ingrijpt en de spierballen laat zien. Nu mogen de gemeenten de afweging zelf
maken, zolang het nieuwe terrein niet ruimer is dan tien hectare.
Volgens gedeputeerde Jan van Run (VVD) is die regel alleen al een beperking. ,,Wel heel erg
vrijblijvendâ€™â€™ mopperde Bram van Liere (PvdD). ,,Hier schiet niemand iets mee op. Het wordt nu tijd dat
de provincie ook een overheid wordt die ingrijpt en hardop zegt: het is teveel zo.â€™â€™

Daar tegenover staat dat de gemeente en ontwikkelaars vaak in de financiÃ«le problemen komen wanneer de
provincie zomaar bestaande plannen gaat schrappen, wierp de gedeputeerde tegen. ,,Misschien krijg je dan te
maken met schadeclaims. Op zich niks mis mee, dat mag. Maar dan komen we op het keerpunt, dat de regels
echt veranderd moeten worden.â€™â€™
Niet doen, zegt de gemeente Koggenland in een brief aan de Statenleden over ditzelfde onderwerp. In dit geval
het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout. De provincie heeft juridische procedures tegen de
ontwikkelaars gewonnen. Koggenland wil dolgraag dat de provincie weer het voortouw neemt om in ieder geval
dit forse bedrijventerrein van de grond te tillen.
Belangstelling Leegstand? ,,Inmiddels hebben regionale en ook internationale bedrijven belangstelling getoond
voor deze A1 locatieâ€™â€™, schrijven burgemeester en wethouders. ,,Laten we de focus leggen op
economie en werkgelegenheid.â€™â€™
Vraag is of dat de provincie nog wel warm loopt om verder te gaan met Distriport. Van Run wil zich hierover nog
niet uitlaten. Anderen wel: ,,Er komen steeds meer twijfels of Distriport wel zoâ€™n goed idee isâ€™â€™,
reageerde Statenlid Adnan Tekin (PvdA) na afloop. ,,Ik denkt dat dit gebied wel eens inzet kan worden van de
onderhandelingen over een nieuwe coalitie.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Actie tegen verkoop van konijnen in tuincentra - Metro NL
10-02-2015 /pagina 010 /editie 1
Protest. De Partij voor de Dieren is een Facebook-actie gestart tegen de geplande verkoop van kleine
huisdieren in tuincentra van Praxis.
Meerdere partijen die opkomen voor de rechten van dieren zijn in actie gekomen tegen het voornemen van
Praxis om in het te openen tuincentrum in Amsterdam Westpoort dieren te gaan verkopen. De Partij voor de
Dieren (PvdD) is een Facebook-actie gestart en roept mensen op de bouwmarkt via social media en mail een
bericht te sturen om dit voornemen in de kiem te smoren. â€žMensen die met hun kinderen op zaterdagmiddag
op zoek gaan naar een geranium of boormachine, worden nu geconfronteerd met aaibare dieren. Dat stimuleert
impulsaankopenâ€•, aldus de PvdD.
Ook de regionale afdeling van de Dierenbescherming heeft een gesprek aangevraagd met Praxis. Huisdieren
horen niet thuis in een bouwmarkt of tuincentrum, meent ook deze organisatie. Niet om daar te houden en
zeker niet om te verkopen. Veel konijnen en knaagdieren in Nederland zijn slachtoffer van ondoordachte
aankopen, stelt de PvdD. â€žIn en om Amsterdam zijn zoveel konijnenopvanginstanties, omdat zij zo vaak
gedumpt en afgestaan worden.â€•
De handel in dieren en dierbenodigdheden is erg winstgevend. De afgelopen jaren is het aantal verkooppunten
dan ook sterk gegroeid. De PvdD pleit al langer voor een totaalverbod op de verkoop van huisdieren op internet
en in tuincentra. â€žDe aanschaf van een dier mag nooit een impulsbeslissing zijn. Maar konijnen en
knaagdieren behoren inmiddels tot het standaardassortiment van tuincentra. De dieren staan strategisch
opgesteld, in glazen kooien op ooghoogte van kinderen, en kosten bijna niets.â€•

Het welzijn van het dier is hierdoor in het geding. De voorlichting is minimaal of zelfs verkeerd, meent de
dierenpartij. â€žDierenwinkels en tuincentra staan zelfs vol met dierbenodigdheden zoals hokken, kooien en
kommen die helemaal niet geschikt zijn om dieren in te huisvesten. Dit leidt tot onbedoelde, maar ernstige
aantasting van het welzijn van het dier.â€•
Praxis reageerde maandag tegenover de PvdD op de commotie die is ontstaan op Facebook en Twitter en de
vele e-mails die het inmiddels heeft ontvangen. Het bedrijf benadrukt dat er geen dieren worden verkocht in de
bouwmarkten, en dat zij dat ook niet van plan zijn. â€žBinnen het nieuwe concept Praxis Tuincentrum zijn we
voornemens te starten met een instore dierenspeciaalzaak, die officieel in maart wordt geopend. Welzijn van
dieren is hierin van belang. We zijn het concept van onze dierenspeciaalzaak aan het ontwikkelen en willen de
Partij voor de Dieren graag uitnodigen om hierover in gesprek te gaan. Ook nodigen we asielcentra uit voor het
ontwikkelen van het concept met als doel het welzijn van de dieren te behartigen.â€•
De PvdD zet de actie voort. In totaal wil Praxis op kleine schaal kleine huisdieren verkopen in vijf nieuwe Praxis
Tuincentra.
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Cultuur
Sukel: Brederode zin geven - IJmuider Courant
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door Friso Bos
Evenementen moeten echt bij RuÃ¯ne passen
Santpoort-Zuid Is het een bedrijf, of is het dat niet? Een locatie met museale functie, mag je daar ook een
trouwceremonie houden? Vragen die van belang zijn voor de RuÃ¯ne van Brederode en het nieuwe bestuur
van Heerlijkheid Brederode dat het voormalig slot nog Ã©Ã©n seizoen zal beheren. ,,We weten niet goed waar
onze grenzen liggenâ€™â€™, zegt voorzitter Marcel Sukel.
Sukel was voorgaande jaren al zijdelings betrokken bij Heerlijkheid Brederode. Hij heeft veel ervaring op
cultureel vlak. Hij organiseerde Bevrijdingspop Haarlem, evenals het Lennart Nijghfestival en vele andere
evenementen. ,,Toch ben ik er niet ingerold vanwege het culturele aspectâ€™â€™, zegt hij over zijn
voorzitterschap. ,,Ik vindt dat we op alle vlakken moeten proberen de ruÃ¯ne â€™zin te gevenâ€™. Deze
locatie voegt op tal van manieren zovÃ©Ã©l toe, die moet open blijven.â€™â€™
Bedrijf? De afgelopen twee jaar hebben de vrijwilligers van Heerlijkheid Brederode op goede wijze vorm
gegeven aan het beheer. De staat van (klein)onderhoud is goed, de financiÃ«n zij op orde en er werden
meerdere evenementen gehouden. ,,Nadeel daarvan is dat de Milieudienst IJmond zich nu het hoofd breek
over de vraag of we wellicht toch een bedrijf zijnâ€™â€™, zegt Sukel. ,,Het tweede probleem is het
bestemmingsplan. Dat kent dit perceel een museale bestemming toe. Daarbij past ondersteunende horeca. Een
kopje thee of koffie. Maar wij willen ook wel iets verder gaan dan dat. Zo hebben we al meerdere aanvragen

voor bruiloften op de ruÃ¯ne.â€™â€™
Sukel belooft in ieder geval dat de Heerlijkheid welke regels er ook zullen gaan gelden, deze strikt zal naleven.
,,Logisch, je heb immers ook met je buren te maken. We nemen als uitgangspunt dat wij gebruikers van de
ruÃ¯ne faciliteren maar dat de gebruikers verantwoordelijk zijn. Die spreken we dan ook aan op hun
verantwoordelijkheidâ€™â€™, zegt hij. ,,We zullen de ruÃ¯ne ook niet in de ramsj zetten. Alle initiatieven zijn
welkom, maar wij beslissen welke echt kunnen en welke niet. Dingen moeten bij elkaar passen.â€™â€™
Heelijkheid Brederode is door het Rijk verzocht het beheer nog een seizoen op zich te nemen. Tegelijkertijd
onderhandelt de overheid met de Nieuwe Monumentenorganisatie, die een pakket van rijksmonumenten
overneemt. ,,Ze onderhandelen over onderhoud bijvoorbeeldâ€™â€™, legt Sukel uit.
Noodreparatie ,,Afgelopen jaar is er nog een noodreparatie uitgevoerd aan een van de torens. Dat heeft acht
ton gekost. Ik ben heel benieuwd hoe de nieuwe eigenaar met dat soort zaken zal omgaan.â€™â€™
De overige bestuursleden zijn secretaris Anja Smit, penningmeester Frank Nijman en algemeen bestuurslid
William Wiss.

De RuÃ¯ne van Brederode, badend in de zon.
Marcel Sukel
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Duurzame energie
Heiloo: windmolen Boekelermeer terug in plan - Noordhollands Dagblad
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door Henk-Jan den Ouden
Heiloo De gemeente Heiloo laat het er niet bij zitten. De pogingen om een windmolen geplaatst te krijgen op
bedrijventerrein Boekelermeer brengen het college van burgemeester en wethouders overmorgen zelfs voor het
hoogste rechtscollege, de Raad van State.
De gemeenteraad van Heiloo stelde een jaar geleden een bestemmingsplan vast, waarin ruimte was
opgenomen voor het plaatsen van een windmolen aan de zuidoostkant van bedrijventerrein de Boekelermeer,
aan de kant van het Noordhollands Kanaal. De molen, met een ashoogte van 85 meter, zou in het verlengde
komen te staan van molens die al op het Alkmaarse deel van het bedrijventerrein staan.
Het provinciebestuur vindt echter dat er al genoeg windmolens op het land staan en wil in Noord-Holland alleen
nog maar windmolens toestaan op het Windpark Wieringermeer, zodat de molens minder verspreid komen te

staan. Bovendien moeten oude, kleine windmolens worden vervangen voor grotere met meer capaciteit.
Gedeputeerde Staten willen daarom een windmolen in de Boekelermeer niet toestaan en vinden dat die dan
ook niet in het bestemmingplan mag worden opgenomen.
De gemeente Heiloo is het daarmee niet eens en stapt nu naar de Raad van State voor een ontheffing om de
windmolen alsnog in het plan te krijgen.
De zaak dient overmorgen in Den Haag.
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Economie
Nieuwe stichting voor onderzoek sneller internet in buitengebied - Texelse Courant
10-02-2015 /pagina 1
Een kleine groep logiesverstrekkers, ondernemers en bewoners van het buitengebied heeft het initiatief
genomen een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Texel te realiseren.
De groep heeft daarvoor de Stichting Glasvezel Texel opgericht. Het bestuur daarvan bestaat uit Simon Lap,
Rob Koenen, Arjen van Diepen en Maarten Jeroen den Boer. De actie is voortgekomen uit klachten uit het
buitengebied over de trage internetverbindingen. De VVD kwam daarna in actie om te wijzen op de
mogelijkheid om bij de provincie subsidie voor onderzoek naar sneller internet aan te vragen.

De stichting, die eind 2014 werd opgericht, heeft een subsidie van â‚¬130.000,- van de provincie Noord-Holland
gekregen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van sneller internet in het buitengebied. Het internet is
daar vooralsnog aangewezen op een ouderwetse koperleiding die traag is en niet toereikend is voor
toepassingen die via snel internet (glasvezel) wel mogelijk zijn. 'Snel internet is een must voor optimale
agrarische bedrijfsvoering, zorg (domotica toepassingen), onderwijs, toerisme en daarmee voor de leefbaarheid
en het vestigingsklimaat op Texel', aldus de Stichting Glasvezel Texel.

Bij het haalbaarheidsonderzoek wordt onder meer gekeken naar de bestaande aansluitadressen in het
buitengebied en de internetsnelheden die nu worden worden bereikt, Onderzocht wordt welke partijen
(netwerkbeheerders) werkzaamheden voor een sneller internet kunnen of willen uitvoeren, wat de beste
breedbandoplossing is, wat de financiÃ«le haalbaarheid is, welke fondsen er geworven kunnen worden en
welke vraag naar snel internet er is. Er is inmiddels een eerste bijeenkomst van diverse betrokkenen geweest.
Uiterlijk 15 november moet het haalbaarheidsonderzoek volgens de stichting zijn afgerond.
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door Henk Runhaar
Hilversum De VVD in de regio Gooi en Vechtstreek legt te elfder ure een bommetje onder het nieuwe
â€™multidisciplinairâ€™ oefencentrum op Crailo. Volgens de liberalen staat de overheid op het punt
ondernemertje te gaan spelen. Dat is al fout, want valse concurrentie, maar er komt nog eens bij dat als het mis
loopt de rekening moet worden betaald door de burgers in de regio.
Het nieuwe oefencentrum van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kost bijna vijftien miljoen euro. De negen
gemeenten in de regio moeten garant staan voor de benodigde lening. Tweederde van het totaalbedrag gaat
naar de provincie Noord-Holland, voor aankoop van de benodigde grond op Crailo.
Het zit de VVD dwars dat de gemeenteraden nauwelijks invloed hebben op de veiligheidsregio, voorgezeten
door burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. ,,Dat is de achilleshiel. Maar de beperkte invloed die we
hebben, moeten we gebruiken om onze zorgen te uiten. We hebben het uiteindelijk wel over de belastingcenten
van ons electoraatâ€™â€™, zegt Hilversums VVD-raadslid Ruud Verkuijlen. ,,We zijn niet tegen een eigen
Goois oefencentrum. Maar niet tegen elke prijs.â€™â€™ Verkuijlen wijst erop dat als de businesscase voor
zoâ€™n nieuw oefencentrum deugt, er ook een commerciÃ«le partij voor te strikken moet zijn. ,,Dan kunnen
we het financiÃ«le risico daar leggen.â€™â€™ De dure Gooise grond op Crailo is ook een factor. Eventuele
concurrentie in het nabije, vele malen goedkopere Flevoland zou dodelijk zijn.
De brandweer streek in 2009 neer op het verlaten defensieterrein bij de A1. De centraal gelegen oefenplek met
veel mogelijkheden blijkt een schot in de roos. Maar blijven zitten is geen optie, de provincie wil bouwen op de
huidige plek.
Hilversums SP-leider Bianca Verweij knokt al jaren voor behoud van het oefencentrum. Ze vindt de actie van de
VVD belachelijk. ,,Twee jaar geleden hebben we met zijn allen Broertjes opdracht gegeven met dit plan te
komen. Dan moet je nu ook doorzetten. Dit zorgt voor werkgelegenheid, we kunnen geld verdienen. En we
houden een oefenplek in eigen regio voor brandweer, politie, bedrijfshulpverleners.â€™â€™ Broertjes kon
gisteren niet reageren.
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Provincie dubt over Distriport - Noordhollands Dagblad
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door Martin Menger
GS ziet teveel grond Koggenland ziet wÃšl interesse bedrijven
Berkhout De provincie Noord-Holland zal op korte termijn het beleid over nieuwe bedrijfsterreinen tegen het
licht moeten houden. Want overal dreigt een teveel aan terreinen. Ook de positie van Distriport bij Berkhout

staat dan ter discussie.
Dit bleek maandagmiddag tijdens een commissievergadering in het Provinciehuis. In het noorden en zuiden van
de provincie is een overschot aan bedrijfsgrond. Zo hebben de gemeenten rondom Alkmaar al gezamenlijk een
plan gemaakt om de (onverkoopbare) gebieden weer in te leveren. Een deel van de provinciale politiek wil
graag dat Noord-Holland eerder ingrijpt en de spierballen laat zien. Nu mogen de gemeenten de afweging zelf
maken, zolang het nieuwe terrein niet ruimer is dan tien hectare.
Volgens gedeputeerde Jan van Run (VVD) is die regel alleen al een beperking. ,,Wel heel erg
vrijblijvendâ€™â€™ mopperde Bram van Liere (PvdD). ,,Hier schiet niemand iets mee op. Het wordt nu tijd dat
de provincie ook een overheid wordt die ingrijpt en hardop zegt: het is teveel zo.â€™â€™
Daar tegenover staat dat de gemeente en ontwikkelaars vaak in de financiÃ«le problemen komen wanneer de
provincie zomaar bestaande plannen gaat schrappen, wierp de gedeputeerde tegen. ,,Misschien krijg je dan te
maken met schadeclaims. Op zich niks mis mee, dat mag. Maar dan komen we op het keerpunt, dat de regels
echt veranderd moeten worden.â€™â€™
Niet doen, zegt de gemeente Koggenland in een brief aan de Statenleden over ditzelfde onderwerp. In dit geval
het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout. De provincie heeft juridische procedures tegen de
ontwikkelaars gewonnen. Koggenland wil dolgraag dat de provincie weer het voortouw neemt om in ieder geval
dit forse bedrijventerrein van de grond te tillen.
Belangstelling Leegstand? ,,Inmiddels hebben regionale en ook internationale bedrijven belangstelling getoond
voor deze A1 locatieâ€™â€™, schrijven burgemeester en wethouders. ,,Laten we de focus leggen op
economie en werkgelegenheid.â€™â€™
Vraag is of dat de provincie nog wel warm loopt om verder te gaan met Distriport. Van Run wil zich hierover nog
niet uitlaten. Anderen wel: ,,Er komen steeds meer twijfels of Distriport wel zoâ€™n goed idee isâ€™â€™,
reageerde Statenlid Adnan Tekin (PvdA) na afloop. ,,Ik denkt dat dit gebied wel eens inzet kan worden van de
onderhandelingen over een nieuwe coalitie.â€™â€™
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Natuur en landschap
Risicoparagraaf - Texelse Courant
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In het verslag van de informatieavond over Waalenburg stond dat GS toetsen of het project in de
'risicoparagraaf' van de gemeente kan worden opgenomen. Dit was een verschrijving, het moet natuurlijk zijn
de risicoparagraaf van de provincie, wat betekent dat de provincie voor eventuele schade opdraait als gevolg
van het opzetten van de (grond)waterstand.
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Hobbydocument vergeet kracht en macht water - Gooi- en Eemlander
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Recentelijk werd duidelijk wat staatssecretaris Dijksma voor grootse plannen heeft voor water en natuur in
Nederland. Een verbijsterend verhaal dat er samengevat op neerkomt dat de mens en zijn economische
activiteiten moeten wijken voor water opdat de otters kunnen zwemmen.
Dat wordt beschreven met zinnen als ,,kuddes grote grazers lopen vrij rond in omvangrijke aaneengesloten
gebiedenâ€™â€™, en ,,de rivieren vinden zo vrij mogelijk hun weg naar de zeeâ€™â€™. Ook konden we
lezen: ,,rivierbossen komen weer rijkelijk voor, met alle stadia van natuurlijke successie die daaraan
voorafgaan.â€™â€™ En dan ook nog: ,,In het toekomstbeeld is het IJsselmeergebied een voor Europa uniek
ondiep zoetwatermeer, met nationaal en internationaal grote waarde voor vogels.â€• Welke waarde heeft dit
wilde waterland voor gewone mensen en wat gaat dit allemaal kosten? Helaas, een financiÃ«le paragraaf
ontbreekt. Maar daar heeft het kabinet wat op gevonden. De staatssecretaris zegt: ,,als het kabinet zoekt naar
ideeÃ«n voor werkgelegenheidsprojecten, dan heb ik er wel een paar.â€™â€™
IJsselmeer Welke projecten zijn zoal bedacht? ,,Het IJsselmeer wordt ondiep gemaaktâ€™â€™, kondigt de
staatssecretaris aan. Dat betekent minder opvangcapaciteit voor zoet water. Terwijl we in Nederland juist zoet
water moeten opslaan om in droge periodes voldoende te hebben voor mens en dier. Niemand kan een paar
maanden zonder.
Het betekent ook minder ruimte voor de sportvisserij en een totaal afscheid van de beroepsvisserij en
beroepsvaart op het IJsselmeer. Dat is nog niet alles.
Ook de mensen op de eilanden moeten zich schrap zetten. De duinen op de Waddeneilanden wil de
staatssecretaris doorprikken. Het water moet volgens haar volledig vrij spel krijgen. Hoe komt de
staatssecretaris erbij? Het kenmerk van een eiland is dat het niet onder water loopt en opletten dat de mensen
droge voeten houden. Vergeten wordt ook nog eens dat de huidige natuur voor en achter de duinen door veel
recreanten wordt gewaardeerd en er ook agrarisch natuurbeheer plaatsvindt.
Het hobbydocument van het kabinet gaat het verst in Zeeland. Gesproken wordt over het herstellen van de
verstoring door de Deltawerken. Een onnatuurlijke verzilting wordt dan de norm in Zeeland. Nog meer
vruchtbare landbouwgrond, die we nodig hebben voor voedsel en economische activiteiten, wordt hiermee aan
het gebruik onttrokken. Het kabinet zegt getij en zout hoort bij Zeeland, vergeten wordt dat bij Zeeland ook een
belangrijk deel van de afvoer van de grote rivieren hoort. Dat maakt het onder water zetten van vruchtbare
landbouwgrond in de Hedwigepolder kinderspel.
Samengevat concludeer ik dat staatssecretaris Dijksma geen benul heeft van de kracht en de macht van het
water.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts is
woordvoerder landbouw, visserij, ruimtelijke ordening en milieu.
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72 flatwoningen tegen de vlakte - Noordhollands Dagblad
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door Ed Dekker
Den Helder Twee flatgebouwen van totaal 72 appartementen in Den Helder worden gesloopt. De verouderde
complexen aan de Zoomstraat en Markstraat zijn overbodig.
Eigenaar Woningstichting stelt de vrijkomende grond beschikbaar voor het project â€™Wachtend
Landschapâ€™. Buurtbewoners en lokale organisaties kunnen kavels gratis gebruiken voor groenprojecten. Bij
hernieuwde vraag wil Woningstichting er weer bouwen.
In een van de appartementen is zondag brand ontstaan. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.
Regionaal 1: Sloop na dik tien jaar een feit
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Recreatie
Fietspad tussen Hoofddorp en kust - Haarlems Dagblad
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door Hein Flach
Zwaanshoek Wie in de Hoofddorpse wijk Floriande woont, kan komende zomer per fiets in een uurtje op het
strand zijn. De provincie, Staatsbosbeheer en het recreatieschap Spaarnwoude (beheerder Boseilanden) zijn
aan de gang gegaan om ten noorden van Zwaanshoek en begraafplaats Meerterpen dertig hectare agrarisch
gebied om te toveren in een recreatiepark. In deze twee groengebieden komt een â€™Duinpadâ€™ dat vanaf
de Toolenburgplas richting de duinen en de zee loopt.
Gistermiddag mochten leerlingen van basisschool De Zwanebloem uit Zwaanshoek als officieel startmoment
een zomereik planten naast de oversteek met de Spieringweg. Het was de eerste boom van een reeks
zomereiken die straks langs de fietsroute staan. Buurtbewoners hielpen de kinderen mee met scheppen.
Een deel van recreatiepark Boseilanden is al groen ingericht. Van oorsprong was dit agrarisch gebied. Tien jaar
geleden is de herinrichting begonnen.
In de buurt kan worden geroeid, gekanood en voor kinderen zijn er voetbalveldjes, waterspeelplaatsen, een

veldje met funbox en straathockeydoeltjes aangelegd.
De zuidelijke brug tussen Boseilanden en Floriande, aan de overzijde van de Drie Merenweg wordt ook fiets- en
wandelvriendelijker.
Aan de kant van de Boseilanden wordt de steile trap verwijderd en sluit de brug aan op het toekomstige
fietspad.

Leerlingen van basisschool De Zwanebloem planten een zomereik bij de fietsroute. Foto United
Photos/Toussaint Kluiters
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Wandelen van Sneek naar Bergen - Algemeen Dagblad
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sneek | Nederland is een Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) rijker: het Groot-Frieslandpad. De route loopt van
Bergen aan Zee (NH) naar Sneek en is 129 kilometer lang. Het gaat om het veertiende Lange-AfstandWandelpad van Nederland, aldus de site Wandelnet.nl. Het is de bedoeling â€˜LAW 14â€™ de komende jaren
via de Stellingwerven, noordelijk Drenthe en oostelijk Groningen door te trekken tot het Eemsgebied en het
Duitse Ost-Friesland. Deze gebieden behoorden vroeger tot Friesland. Het Pieterpad was in 1983 het eerste
LAW van ons land. Andere voorbeelden zijn het Pelgrimspad en het Nederlands Kustpad. Voorwaarde voor een
LAW is dat de route minstens 100 kilometer lang is en meerdere provincies aandoet.
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Milieu
'Haven blinde vlek voor duurzame stad' - Het Parool
09-02-2015 /pagina 16 /sectie Economie
AMSTERDAM - Verbranding van de kolen die per jaar via de haven worden overgeslagen, geeft zeven keer
meer CO2-uitstoot dan heel de stad.
Dat heeft Fossielvrij NL berekend. En dan blijven de olieproducten - Amsterdam is de grootste benzinehaven
ter wereld - nog buiten beschouwing. Voor de milieugroepering illustreert het dat de haven een blinde vlek is
voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam.
In de onlangs gepresenteerde Duurzaamheidsagenda stelt de stad ambitieuze doelen om minder energie te
verbruiken en meer duurzame energie op te wekken. Ook moet de CO2-uitstoot van het gemeentelijk apparaat
45 procent omlaag. Naar de miljoenen tonnen steenkool en olieproducten die via Amsterdam worden
verhandeld en de energiecentrales in de haven, wordt niet gekeken.

Dat is volgens Fossielvrij niet te rijmen met de internationale overeenstemming dat de CO2-uitstoot moet
worden teruggedrongen. Daarvoor zou negentig procent van de steenkool ongebruikt moeten blijven. Fossielvrij
is onderdeel van de wereldwijde beweging die dit weekeinde, op Global Divestment Day, aandringt op het
terugtrekken van investeringen uit de fossiele industrie. Ook voor de Stopera wordt zaterdag gedemonstreerd.
Amsterdam moet een alternatief plan ontwikkelen voor het Westelijk Havengebied, vindt Fossielvrij. Liset
Meddens van Fossielvrij denkt niet dat de overslag zich simpelweg verplaatst naar andere havens. 'De stad
neemt dan tenminste zijn verantwoordelijkheid. Amsterdam is een belangrijke schakel in de handel in fossiele
brandstoffen. Dat kan juist veel effect hebben.'
Ook vreest ze niet voor de werkgelegenheid. 'Zodra je die investeringen verlegt naar duurzame energie,
creÃ«er je ook weer veel banen. Als we langer wachten, komt de onvermijdelijke overgang plotseling, en dan
verdwijnen veel meer banen.'
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Ruimtelijke inrichting
Ruim baan voor onbemande truck - Het Parool
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Transport: Amsterdamse regio nog niet klaar voor duurzaam vervoerssysteem
Treintjes van vier vrachtwagens hebben de toekomst in de transportwereld. Amsterdam moet daar snel op
inspelen, schrijven Dick van Damme en Walther Ploos van Amstel.
Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil Nederland op de wereldkaart zetten met
onbemande vrachtwagens. Vandaag kroop de minister bij Scania achter het stuur van zo'n vrachtwagen bij de
start van een proefproject met vervoerder Peter Appel Transport, Albert Heijn en TNO. Dat is een mooie
opsteker voor de transportsector.
Handel en logistiek zijn de kurk van de regionale economie, met meer dan 180.000 banen. Zonder transport
staat alles stil. Met onbemande vrachtwagens verandert de Europese markt voor langeafstandsvervoer
fundamenteel. De Amsterdamse regio, met zijn haven en zeehaven, zijn echter nog niet klaar voor die
onbemande vrachtwagens.
Over vijf tot tien jaar rijden treintjes van drie of vier vrachtwagens over de snelwegen. Alleen in de eerste
vrachtwagen zit nog een hoog opgeleide chauffeur. Die treintjes zullen over vaste transportcorridors in het
trans-Europese transportwerk (het TEN-T-netwerk) grote volumes vervoeren. Dat is duurzamer en voordeliger.
Op de knooppunten in het Europese netwerk, dicht bij de grote metropoolregio's, zijn grootschalige
distributieparken nodig waar bedrijven uit de regio hun transportstromen bundelen.
De Amsterdam Logistics Board heeft onlangs haar Visie 2025 gepresenteerd. De metropoolregio Amsterdam
wil over twintig jaar in de top 3 van logistieke knooppunten in Europa staan. Maar er is nu nauwelijks ruimte

voor dergelijke grote distributieparken in de regio. In de ruimtelijke ordening moet daarvoor nu al ruimte worden
gemaakt.
De werkgelegenheid in de logistiek groeit meer dan vijf procent per jaar. Behalve aan de beste chauffeurs
hebben we in de regio behoefte aan logistiek toptalent. Pakjes in het transportnetwerk gaan pas bewegen als
mensen beslissingen nemen. Het bereiken van een toppositie als logistiek knooppunt vereist dat de planners de
beste beslissingen nemen over de goederenstromen. Die planners gaan de Europese goederenstromen
regelen met de inzet van slimme informatiesystemen. Dat vergt andere vaardigheden.
Logistiek talent is schaars. Hier ligt een opdracht voor het ROC, de HBO-instellingen en de universiteiten. En,
lokale transportondernemers moeten investeren in buitenlands logistiek talent dat hier graag wil komen werken.
Naast veilige techniek is dus meer nodig voor de inzet van onbemande vrachtwagens: de beste ondernemers,
samenwerking tussen transporteurs en bedrijven, ruimte voor distributieparken verbonden met het TEN-T
netwerk, slimme informatietechnologie, de beste chauffeurs aan het stuur, het ontwikkelen van plannerstalent
en een gedegen overheidsbeleid. Dat is een volle agenda voor de Amsterdam Logistics Board. Alleen dan wint
de metropoolregio Amsterdam bij deze innovatie in de transportsector.
(c) Het Parool 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Provincie dubt over Distriport - Noordhollands Dagblad
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door Martin Menger
GS ziet teveel grond Koggenland ziet wÃšl interesse bedrijven
Berkhout De provincie Noord-Holland zal op korte termijn het beleid over nieuwe bedrijfsterreinen tegen het
licht moeten houden. Want overal dreigt een teveel aan terreinen. Ook de positie van Distriport bij Berkhout
staat dan ter discussie.
Dit bleek maandagmiddag tijdens een commissievergadering in het Provinciehuis. In het noorden en zuiden van
de provincie is een overschot aan bedrijfsgrond. Zo hebben de gemeenten rondom Alkmaar al gezamenlijk een
plan gemaakt om de (onverkoopbare) gebieden weer in te leveren. Een deel van de provinciale politiek wil
graag dat Noord-Holland eerder ingrijpt en de spierballen laat zien. Nu mogen de gemeenten de afweging zelf
maken, zolang het nieuwe terrein niet ruimer is dan tien hectare.
Volgens gedeputeerde Jan van Run (VVD) is die regel alleen al een beperking. ,,Wel heel erg
vrijblijvendâ€™â€™ mopperde Bram van Liere (PvdD). ,,Hier schiet niemand iets mee op. Het wordt nu tijd dat
de provincie ook een overheid wordt die ingrijpt en hardop zegt: het is teveel zo.â€™â€™
Daar tegenover staat dat de gemeente en ontwikkelaars vaak in de financiÃ«le problemen komen wanneer de
provincie zomaar bestaande plannen gaat schrappen, wierp de gedeputeerde tegen. ,,Misschien krijg je dan te
maken met schadeclaims. Op zich niks mis mee, dat mag. Maar dan komen we op het keerpunt, dat de regels
echt veranderd moeten worden.â€™â€™

Niet doen, zegt de gemeente Koggenland in een brief aan de Statenleden over ditzelfde onderwerp. In dit geval
het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout. De provincie heeft juridische procedures tegen de
ontwikkelaars gewonnen. Koggenland wil dolgraag dat de provincie weer het voortouw neemt om in ieder geval
dit forse bedrijventerrein van de grond te tillen.
Belangstelling Leegstand? ,,Inmiddels hebben regionale en ook internationale bedrijven belangstelling getoond
voor deze A1 locatieâ€™â€™, schrijven burgemeester en wethouders. ,,Laten we de focus leggen op
economie en werkgelegenheid.â€™â€™
Vraag is of dat de provincie nog wel warm loopt om verder te gaan met Distriport. Van Run wil zich hierover nog
niet uitlaten. Anderen wel: ,,Er komen steeds meer twijfels of Distriport wel zoâ€™n goed idee isâ€™â€™,
reageerde Statenlid Adnan Tekin (PvdA) na afloop. ,,Ik denkt dat dit gebied wel eens inzet kan worden van de
onderhandelingen over een nieuwe coalitie.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Heiloo: windmolen Boekelermeer terug in plan - Noordhollands Dagblad
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door Henk-Jan den Ouden
Heiloo De gemeente Heiloo laat het er niet bij zitten. De pogingen om een windmolen geplaatst te krijgen op
bedrijventerrein Boekelermeer brengen het college van burgemeester en wethouders overmorgen zelfs voor het
hoogste rechtscollege, de Raad van State.
De gemeenteraad van Heiloo stelde een jaar geleden een bestemmingsplan vast, waarin ruimte was
opgenomen voor het plaatsen van een windmolen aan de zuidoostkant van bedrijventerrein de Boekelermeer,
aan de kant van het Noordhollands Kanaal. De molen, met een ashoogte van 85 meter, zou in het verlengde
komen te staan van molens die al op het Alkmaarse deel van het bedrijventerrein staan.
Het provinciebestuur vindt echter dat er al genoeg windmolens op het land staan en wil in Noord-Holland alleen
nog maar windmolens toestaan op het Windpark Wieringermeer, zodat de molens minder verspreid komen te
staan. Bovendien moeten oude, kleine windmolens worden vervangen voor grotere met meer capaciteit.
Gedeputeerde Staten willen daarom een windmolen in de Boekelermeer niet toestaan en vinden dat die dan
ook niet in het bestemmingplan mag worden opgenomen.
De gemeente Heiloo is het daarmee niet eens en stapt nu naar de Raad van State voor een ontheffing om de
windmolen alsnog in het plan te krijgen.
De zaak dient overmorgen in Den Haag.
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Veiligheid
VVD-bommetje oefencentrum - Gooi- en Eemlander
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door Henk Runhaar
Hilversum De VVD in de regio Gooi en Vechtstreek legt te elfder ure een bommetje onder het nieuwe
â€™multidisciplinairâ€™ oefencentrum op Crailo. Volgens de liberalen staat de overheid op het punt
ondernemertje te gaan spelen. Dat is al fout, want valse concurrentie, maar er komt nog eens bij dat als het mis
loopt de rekening moet worden betaald door de burgers in de regio.
Het nieuwe oefencentrum van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kost bijna vijftien miljoen euro. De negen
gemeenten in de regio moeten garant staan voor de benodigde lening. Tweederde van het totaalbedrag gaat
naar de provincie Noord-Holland, voor aankoop van de benodigde grond op Crailo.
Het zit de VVD dwars dat de gemeenteraden nauwelijks invloed hebben op de veiligheidsregio, voorgezeten
door burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. ,,Dat is de achilleshiel. Maar de beperkte invloed die we
hebben, moeten we gebruiken om onze zorgen te uiten. We hebben het uiteindelijk wel over de belastingcenten
van ons electoraatâ€™â€™, zegt Hilversums VVD-raadslid Ruud Verkuijlen. ,,We zijn niet tegen een eigen
Goois oefencentrum. Maar niet tegen elke prijs.â€™â€™ Verkuijlen wijst erop dat als de businesscase voor
zoâ€™n nieuw oefencentrum deugt, er ook een commerciÃ«le partij voor te strikken moet zijn. ,,Dan kunnen
we het financiÃ«le risico daar leggen.â€™â€™ De dure Gooise grond op Crailo is ook een factor. Eventuele
concurrentie in het nabije, vele malen goedkopere Flevoland zou dodelijk zijn.
De brandweer streek in 2009 neer op het verlaten defensieterrein bij de A1. De centraal gelegen oefenplek met
veel mogelijkheden blijkt een schot in de roos. Maar blijven zitten is geen optie, de provincie wil bouwen op de
huidige plek.
Hilversums SP-leider Bianca Verweij knokt al jaren voor behoud van het oefencentrum. Ze vindt de actie van de
VVD belachelijk. ,,Twee jaar geleden hebben we met zijn allen Broertjes opdracht gegeven met dit plan te
komen. Dan moet je nu ook doorzetten. Dit zorgt voor werkgelegenheid, we kunnen geld verdienen. En we
houden een oefenplek in eigen regio voor brandweer, politie, bedrijfshulpverleners.â€™â€™ Broertjes kon
gisteren niet reageren.
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
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Veiligheidsregio snijdt in brandweer - Noordhollands Dagblad
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door Martijn Gijsbertsen
Minder mensen, materieel en faciliteiten

Schagen De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat stevig snijden in de brandweerzorg. Om miljoenen te
kunnen besparen, moet de brandweer het de komende jaren met minder mensen, minder materieel en ook
minder faciliteiten doen.
Het aantal hoogwerkers in de regio wordt van zes teruggebracht naar vier. De controle van
bluswatervoorzieningen wordt teruggeschroefd, ook wordt gedacht aan beperking van het aantal
trainingslocaties en oefeningen.
Het vrijwilligerskorps wordt van 1400 ingekrompen naar 1200 mensen, in hoofdzaak via natuurlijk verloop.
Verder zal het aantal piketdiensten worden verminderd. Ook wordt gekort op vergoedingen voor activiteiten
voor vrijwillige brandweerlieden en behoud van historisch materieel.
Zo blijkt uit een voorstel van een speciale commissie, die allerlei mogelijke bezuinigingsmaatregelen op een
rijtje heeft gezet en ook heeft gewogen.
De plannen zijn goed voor een bezuiniging van 6,8 miljoen euro, terwijl dit en volgend jaar in totaal 7,4 miljoen
moet worden bespaard. Op 27 maart zullen burgemeesters van de zeventien gemeenten op Texel definitief
knopen doorhakken.
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Openbaar vervoer
Texelstroom eerste veerboot in Europa op duurzaam gas - Noordhollands Dagblad
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door Nico Volkerts
Texel De Texelstroom, de nieuwe veerboot van TESO, is de eerste in Europa die op gecomprimeerd gas gaat
varen. Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) heeft daartoe een overeenkomst
getekend met CNG Net, de leverancier van Compressed Natural Gas (CNG). CNG Net gaat ook het vulstation
op Texel bouwen en exploiteren. Met een vulstation op Texel kan de veerboot â€™s nachts worden bijgevuld.
CNG is een schone en duurzame brandstof die al jaren wordt toegepast in het openbaar vervoer op de weg,
een bewezen techniek die TESO nu ook op het water gaat toepassen. ,,Steeds meer schepen varen al op LNG,
vloeibaar aardgas. Wij kiezen naast de mogelijkheid om met de Texelstroom op diesel te varen nu als primaire
brandstofbron bewust voor gecomprimeerd aardgas vanwege de duurzame eigenschappen en de goede
beschikbaarheidâ€™â€™, zegt TESO-directeur Cees de Waal.
Liander gaat voor het vulstation op de veerhaven op Texel een gasleiding van zeven kilometer aanleggen.
Daardoor zijn er geen tankwagens of -schepen nodig die de brandstof naar het eiland brengen, zoals met LNG
het geval zou zijn. De Waal: ,,Daarnaast wordt met CNG de deur open gezet om op termijn over te kunnen
schakelen op groengas waardoor wij niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren maar ook invulling geven aan onze
duurzaamheidsdoelstelling op het gebied van CO2-verlaging.â€™â€™

De nieuwe veerboot krijgt daarnaast 700m2 zonnepanelen op het bovendek en batterijen om duurzame energie
op te wekken en op te slaan.
CNG Net exploiteert in Nederland diverse CNG-tankstations voor onder andere openbaar vervoer en is met
ruim 55 openbare CNG-tankstations marktleider in Nederland.
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Verkeer en vervoer
Ruim baan voor onbemande truck - Het Parool
09-02-2015 /pagina 30 /sectie Het Laatste Woord
Transport: Amsterdamse regio nog niet klaar voor duurzaam vervoerssysteem
Treintjes van vier vrachtwagens hebben de toekomst in de transportwereld. Amsterdam moet daar snel op
inspelen, schrijven Dick van Damme en Walther Ploos van Amstel.
Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil Nederland op de wereldkaart zetten met
onbemande vrachtwagens. Vandaag kroop de minister bij Scania achter het stuur van zo'n vrachtwagen bij de
start van een proefproject met vervoerder Peter Appel Transport, Albert Heijn en TNO. Dat is een mooie
opsteker voor de transportsector.
Handel en logistiek zijn de kurk van de regionale economie, met meer dan 180.000 banen. Zonder transport
staat alles stil. Met onbemande vrachtwagens verandert de Europese markt voor langeafstandsvervoer
fundamenteel. De Amsterdamse regio, met zijn haven en zeehaven, zijn echter nog niet klaar voor die
onbemande vrachtwagens.
Over vijf tot tien jaar rijden treintjes van drie of vier vrachtwagens over de snelwegen. Alleen in de eerste
vrachtwagen zit nog een hoog opgeleide chauffeur. Die treintjes zullen over vaste transportcorridors in het
trans-Europese transportwerk (het TEN-T-netwerk) grote volumes vervoeren. Dat is duurzamer en voordeliger.
Op de knooppunten in het Europese netwerk, dicht bij de grote metropoolregio's, zijn grootschalige
distributieparken nodig waar bedrijven uit de regio hun transportstromen bundelen.
De Amsterdam Logistics Board heeft onlangs haar Visie 2025 gepresenteerd. De metropoolregio Amsterdam
wil over twintig jaar in de top 3 van logistieke knooppunten in Europa staan. Maar er is nu nauwelijks ruimte
voor dergelijke grote distributieparken in de regio. In de ruimtelijke ordening moet daarvoor nu al ruimte worden
gemaakt.
De werkgelegenheid in de logistiek groeit meer dan vijf procent per jaar. Behalve aan de beste chauffeurs
hebben we in de regio behoefte aan logistiek toptalent. Pakjes in het transportnetwerk gaan pas bewegen als
mensen beslissingen nemen. Het bereiken van een toppositie als logistiek knooppunt vereist dat de planners de
beste beslissingen nemen over de goederenstromen. Die planners gaan de Europese goederenstromen
regelen met de inzet van slimme informatiesystemen. Dat vergt andere vaardigheden.

Logistiek talent is schaars. Hier ligt een opdracht voor het ROC, de HBO-instellingen en de universiteiten. En,
lokale transportondernemers moeten investeren in buitenlands logistiek talent dat hier graag wil komen werken.
Naast veilige techniek is dus meer nodig voor de inzet van onbemande vrachtwagens: de beste ondernemers,
samenwerking tussen transporteurs en bedrijven, ruimte voor distributieparken verbonden met het TEN-T
netwerk, slimme informatietechnologie, de beste chauffeurs aan het stuur, het ontwikkelen van plannerstalent
en een gedegen overheidsbeleid. Dat is een volle agenda voor de Amsterdam Logistics Board. Alleen dan wint
de metropoolregio Amsterdam bij deze innovatie in de transportsector.
(c) Het Parool 2015 alle rechten voorbehouden
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Dertig te hoge vrachtwagens per dag - De Volkskrant
10-02-2015 /pagina 08 /sectie Ten Eerste
Tunnels
Ongeveer dertig keer per dag probeert een te hoge vrachtwagen een tunnel in te rijden, waarna die in de
meeste gevallen automatisch wordt afgesloten. Vooral bij de Velsertunnel (A22) en de Coentunnel (ringweg
A10 bij Amsterdam) gaat het geregeld mis. Dat meldde Rijkswaterstaat maandag. Vorig jaar ging het om
elfduizend zogenoemde hoogtemeldingen. Vaak krijgt de vrachtwagenbestuurder de melding al ver vÃ³Ã³r de
tunnel, waarna hij de tunnel nog kan vermijden door een andere route te kiezen, aldus een woordvoerster. Maar
als het misgaat, is de gemiddelde schade aan de tunnel 22.000 euro. De economische schade door afsluitingen
en files bedraagt zo'n 135.000 euro.
Bij de Velsertunnel, waar veel hoogtemeldingen voorkomen, zijn fotoborden neergezet om chauffeurs er nog
eens extra op te wijzen dat hun vrachtwagen te hoog is. Het bord moet ze doordringen van het belang om van
de snelweg af te gaan.
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Fietspad tussen Hoofddorp en kust - Haarlems Dagblad
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door Hein Flach
Zwaanshoek Wie in de Hoofddorpse wijk Floriande woont, kan komende zomer per fiets in een uurtje op het
strand zijn. De provincie, Staatsbosbeheer en het recreatieschap Spaarnwoude (beheerder Boseilanden) zijn
aan de gang gegaan om ten noorden van Zwaanshoek en begraafplaats Meerterpen dertig hectare agrarisch
gebied om te toveren in een recreatiepark. In deze twee groengebieden komt een â€™Duinpadâ€™ dat vanaf
de Toolenburgplas richting de duinen en de zee loopt.
Gistermiddag mochten leerlingen van basisschool De Zwanebloem uit Zwaanshoek als officieel startmoment
een zomereik planten naast de oversteek met de Spieringweg. Het was de eerste boom van een reeks
zomereiken die straks langs de fietsroute staan. Buurtbewoners hielpen de kinderen mee met scheppen.

Een deel van recreatiepark Boseilanden is al groen ingericht. Van oorsprong was dit agrarisch gebied. Tien jaar
geleden is de herinrichting begonnen.
In de buurt kan worden geroeid, gekanood en voor kinderen zijn er voetbalveldjes, waterspeelplaatsen, een
veldje met funbox en straathockeydoeltjes aangelegd.
De zuidelijke brug tussen Boseilanden en Floriande, aan de overzijde van de Drie Merenweg wordt ook fiets- en
wandelvriendelijker.
Aan de kant van de Boseilanden wordt de steile trap verwijderd en sluit de brug aan op het toekomstige
fietspad.

Leerlingen van basisschool De Zwanebloem planten een zomereik bij de fietsroute. Foto United
Photos/Toussaint Kluiters
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Proef met zelfrijdende trucs bij Zwolle - Noordhollands Dagblad
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Zwolle Drie vrachtwagens reden gistermiddag zelfstandig over de snelweg A28 bij Zwolle. Er zaten wel
bestuurders in, maar meer dan sturen deden zij niet. De trucks reden in het eerste konvooi van zelfrijdende
vrachtautoâ€™s op de openbare weg in Nederland. De trucks reden met 80 km per uur zes ritten van 20
kilometer.
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) was aanwezig bij de proef en reed ook een stuk mee. Zij stemde
vorige maand in met nieuwe regels die grootschalige testen op de openbare weg met zelfrijdende autoâ€™s en
vrachtwagens mogelijk maken.
Vanaf deze zomer verwacht de minister dat er op meer plaatsen proeven worden gedaan met zelfrijdende
autoâ€™s en trucks.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Provincie dubt over Distriport
10 februari 2015
door Martin Menger
GS ziet teveel grond
Koggenland ziet wÃšl interesse bedrijven
Berkhout De provincie Noord-Holland zal op korte termijn het beleid over nieuwe bedrijfsterreinen
tegen het licht moeten houden. Want overal dreigt een teveel aan terreinen. Ook de positie van
Distriport bij Berkhout staat dan ter discussie.
Dit bleek maandagmiddag tijdens een commissievergadering in het Provinciehuis. In het noorden en
zuiden van de provincie is een overschot aan bedrijfsgrond. Zo hebben de gemeenten rondom
Alkmaar al gezamenlijk een plan gemaakt om de (onverkoopbare) gebieden weer in te leveren. Een
deel van de provinciale politiek wil graag dat Noord-Holland eerder ingrijpt en de spierballen laat
zien. Nu mogen de gemeenten de afweging zelf maken, zolang het nieuwe terrein niet ruimer is dan
tien hectare.
Volgens gedeputeerde Jan van Run (VVD) is die regel alleen al een beperking. ,,Wel heel erg
vrijblijvendâ€™â€™ mopperde Bram van Liere (PvdD). ,,Hier schiet niemand iets mee op. Het wordt
nu tijd dat de provincie ook een overheid wordt die ingrijpt en hardop zegt: het is teveel zo.â€™â€™
Daar tegenover staat dat de gemeente en ontwikkelaars vaak in de financiÃ«le problemen komen
wanneer de provincie zomaar bestaande plannen gaat schrappen, wierp de gedeputeerde tegen.
,,Misschien krijg je dan te maken met schadeclaims. Op zich niks mis mee, dat mag. Maar dan komen
we op het keerpunt, dat de regels echt veranderd moeten worden.â€™â€™
Niet doen, zegt de gemeente Koggenland in een brief aan de Statenleden over ditzelfde onderwerp.
In dit geval het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout. De provincie heeft juridische
procedures tegen de ontwikkelaars gewonnen. Koggenland wil dolgraag dat de provincie weer het
voortouw neemt om in ieder geval dit forse bedrijventerrein van de grond te tillen.
Belangstelling Leegstand? ,,Inmiddels hebben regionale en ook internationale bedrijven
belangstelling getoond voor deze A1 locatieâ€™â€™, schrijven burgemeester en wethouders. ,,Laten
we de focus leggen op economie en werkgelegenheid.â€™â€™
Vraag is of dat de provincie nog wel warm loopt om verder te gaan met Distriport. Van Run wil zich
hierover nog niet uitlaten. Anderen wel: ,,Er komen steeds meer twijfels of Distriport wel zoâ€™n
goed idee isâ€™â€™, reageerde Statenlid Adnan Tekin (PvdA) na afloop. ,,Ik denkt dat dit gebied wel
eens inzet kan worden van de onderhandelingen over een nieuwe coalitie.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Bananenrepubliek deel 3 - De verklaring van Wijnker
Een paar ontwikkelingen rond Distriport: de provincie krijgt gelijk in het aan de kant schuiven van de
projectontwikkelaars, gemeenteambtenaren logen de bestuursrechter voor en er blijkt een heleboel geheims te zijn in
Koggenland.

Grote tegenslag voor Distriport
Het gerechtshof Amsterdam heeft de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld in de zaak Distriport. De
projectontwikkelaars Zeeman Vastgoed en De Peijler Ontwikkeling zijn hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van de
schade die de provincie heeft geleden op de deal rond de gronden van Distriport. De provincie heeft dus groot gelijk
gehad dat ze deze ontwikkelaars aan de kant zetten omdat ze hun afspraken niet nakwamen. De gronden blijven

definitief in handen van de provincie. Ooms en Zeeman zullen de gronden niet meer krijgen via het contractenstelsel dat

zij sloten met de provincie. De side letter die regelde dat de winsten en de overheidsvoordelen van de provincie richting
de ontwikkelaars zouden vloeiden en de verliezen bij de provincie zouden blijven, is van de baan. De
staatssteunconstructie die Hooijmaijers voor Ooms en Zeeman had geregeld, is verdwenen.

Maar wat betekent dit voor Koggenland? Er ligt nog een verklaring van wethouder Wijnker die Koggenland met handen
en voeten bindt aan de projectontwikkelaars. Wijnker had ervoor getekend dat de gemeente, inclusief de raad, zou

meewerken tot en met de realisatie van het bedrijventerrein. Hij tekende ervoor dat hij op verzoek van Ooms en Zeema

de gronden zou onteigenen en hij verplichtte de gemeente om met Ooms en Zeeman een exploitatieplan te maken. Wat

gaan de ontwikkelaars doen met deze door hen verworven rechten die het college hen - mede namens de gemeenteraad
- in 2007 verstrekte?

Voorliegen bestuursrechter
Rondom die verklaring van wethouder Wijnker zijn verschillende rechters door het college voorgelogen. De verklaring
was op 20 juni 2007 getekend, het collegebesluit dateerde van 14 juni 2007. Berkhout is Boos! heeft destijds alle
stukken opgevraagd van 1 mei tot en met 1 juli 2007 over Distriport. De bestuursrechters in Alkmaar en later in Den
Haag hebben nooit van het bestaan van de verklaring en het collegebesluit afgeweten. Gemeenteambtenaar J.H. Mels
meldde namens het college in een brief van 4 januari 2008 aan de rechtbank Alkmaar: â€˜De ondertekening van de
intentieovereenkomst is uitsluitend een aangelegenheid geweest tussen provincie, Ontwikkelingsbedrijf en private
partijen.â€™ Dat blijkt achteraf onjuist, want de verklaring die Wijnker tekende was een onlosmakelijke bijlage bij die

intentieovereenkomst. Ambtenaar M.J.M. Neefjes herhaalde ter zitting bij de Raad van State de bewering van zijn colleg
en voegde er iets aan toe, aldus de Raad van State: â€˜Voorts heeft het college ter zitting bevestigd dat het niet over

meer documenten beschikt die betrekking hebben op het bedrijventerrein Jaagweg dan het aan de voorzieningenrechter
en de Afdeling heeft overgelegd.â€™ (punt 2.6.1 Uitspraak 200802426-1 Raad van State d.d. 7 januari 2009).
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Kortom: ambtenaren logen namens het college de rechtbank en zelfs de hoogste bestuursrechter voor, want ze meldden
het bestaan van de verklaring en het besluit niet. Dat is ontoelaatbaar, maar in Koggenland vindt de gemeenteraad dit
kennelijk prima. De bananenrepubliek is compleet.

â€˜Er is niets geheims in Koggenlandâ€™
In het NHD van 17 januari 2015 stond een artikel waarin de burgemeester meldde: â€˜Er is niets geheims in
Koggenlandâ€™. Tsja. Het is zelfs zo dat de burgemeester raadsleden kapittelt als zij een mail die gericht is aan de
raadsleden naar buiten brengen. Dat maakt openbare controle haast onmogelijk en het maakt raadsleden vleugellam.
Maar kennelijk staat de raad dat toe. Wij schreven als reactie op dit NHD-artikel een ingezonden stukje. Dat is tot op
heden niet geplaatst, wat ons wel bevreemdt.

CDA-voorman Nico Bijman spreekt in het artikel ook namens VVD en Welzijn Koggenland. Hij maakt het wel erg bont en

negeert opnieuw de feiten. Hoogleraar Bestuursrecht Elzinga benoemde wat de rekenkamercommissie over Distriport ha
moeten zeggen: B&W handelde in 2007 in strijd met de Gemeentewet. Zij informeerde de raad niet over cruciale

stukken, waaronder de verklaring van 20 juni 2007. Maar de coalitie, inclusief raadslid Bijman, koos ervoor die conclusie

terzijde te schuiven en besliste dat alles wettelijk was gegaan. Dat was in strijd met de waarheid. Daarmee schond hij d
eed en de belofte die hij als raadslid deed. Bovendien: waarom heeft de rekenkamercommissie het voorliegen van de
bestuursrechter genegeerd? De rekenkamercommissie werd bemand door twee raadsleden van Koggenland (CDA en

GBK), een raadslid van de gemeente Hoorn (VVD) en twee andere leden. Die lieten een rechtmatigheidsonderzoek doen
door een architect en een socioloog, waar je juist een jurist en een bestuurskundige zou verwachten.

Gebrek aan tegenmacht
Er is niet voldoende onafhankelijke controle en tegenmacht in Koggenland. Dat is de reden waarom Distriport zo kon
ontsporen en waardoor andere zaken tegenwoordig uit de bocht vliegen: de financiÃ«n, het baggerdepot, de bouwleges
Ook daar krijgt de raad geen grip op. In het bouwleges-dossier wordt door de burgemeester naar buurgemeenten
gewezen: â€˜zij doen het ookâ€™. Welke gemeenten dan? En hoe? Niemand die het vraagt. De raadsleden lijken de
belangrijkste aanbeveling van het rekenkamerrapport over Distriport al weer te zijn vergeten: â€˜De raad dient actieve
te zijn in de controle en de bijsturingâ€™. Maar met een college en ambtenaren die de hoogste bestuursrechter durven
voorliegen en de Gemeentewet negeren, zal er nooit verantwoording worden afgelegd. Zo blijft Ã lles geheim in
Koggenland.

Bijlagen:

• Bijlage 1 bij Afsprakenkader, verklaring van Koggenland d.d. 20 juni 2007
• Collegebesluit d.d. 14 juni 2007 ter goedkeuring ondertekening verklaring
• Brief d.d. 4 januari 2008 van college B&W Koggenland aan Rechtbank Alkmaar
• Uitspraak 200802426-1 d.d. 7 januari 2009 door Raad van State inzake wob-verzoek
• Ingezonden brief aan Lezers Schrijven van NHD
• Arrest Distriport d.d. 28 januari 2015 door Gerechtshof Amsterdam
• Persbericht arrest Distriport Gerechtshof Amsterdam d.d. 28 januari 2015
namens Berkhout is Boos!
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Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'
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OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport
(voorheen Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

donderdag 29 januari 2015 14:52
DL: AD/STG Statengriffie;
Fractie CDA;
Fractie GroenLinks
Noord-Holland; PvdA Noord-Holland;
VVD Statenfractie NH;

Onderwerp:
Bijlagen:

Brief GS over arrest Distriport
Arrest Distriport.pdf

Beste leden van PS,

Afgelopen dinsdag heeft u van de
een mail ontvangen met daarbij een persbericht van de provincie over
een gerechtelijke uitspraak in de zaak Distriport.
Hij schreef daarbij dat de griffie nog in afwachting was van een brief van GS aan PS met een toelichting op het
vonnis.
Deze brief is nu bij de Statengriffie binnengekomen en als bijlage bij deze mail gevoegd.

Met vriendelijke groet,

T (023) 514 3756
M
Bezoekadres: Dreef 3 2012 HR Haarlem
Postadres: Postbus 3007 2001 DA Haarlem
www.noord-holland.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Administrator <info@berkhoutisboos.nl>
zaterdag 6 april 2013 18:33
Secretariaat Bond
Nut en noodzaak van Distriport | NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS!

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 6 april 2013
De gek oppelde afbeeld ng k an niet wo den wee gegev en Het bes and is mogeli k v e plaatst heeft een ande e naam gek egen of s v e w jde d Cont olee of de k oppeling v e w jst naa het ju ste bestand en de u ste locatie

Nut en noodzaak van Distriport
Is bedrijventerrein Distriport wel of niet nodig? In de afgelopen jaren zijn hiernaar vele onderzoeken gedaan, maar
sommige zijn rommelig uitgevoerd of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Andere rapporten baseren zich alleen op
modellen en schattingen. In geen enkel rapport wordt de beoogde omvang van 78 ha voor Distriport op basis van de
werkelijke actuele vraag in de markt onderzocht. Hieronder een overzicht.

SWB (2005) Behoefte aan bedrijventerreinen
De regio West-Friesland gaf het Sociaal-Wetenschappelijk Bureau opdracht de behoefte aan bedrijventerreinen te
onderzoeken. De uitkomst van dat onderzoek luidde dat regionaal bedrijventerrein Distriport zelfs 90 ha kon zijn en dat
in geheel West-Friesland tot 2030 een behoefte van 490 ha aan nieuwe bedrijventerreinen was (p. 20+24). Dat is absurd
veel, omdat er toen in totaal in West-Friesland zo'n 465 ha bedrijfsterrein lag. Het onderzoek werd echter slecht
uitgevoerd. De uitgiftecijfers van twee jaren werden weggelaten; toevallig net de twee jaren waarin West-Friesland maar
enkele hectares bedrijfsgrond uitgaf. De berekening van de gemiddelde jaarlijkse uitgifte in de vijf voorgaande jaren â€“
het belangrijkste ingrediÃ«nt voor de behoefteberekeningen â€“ was daardoor veel te hoog. In werkelijkheid bleek dat in
West-Friesland jaarlijks niet gemiddeld 23 ha werd uitgegeven, maar slechts 12,2 ha. Zo kwamen extreem hoge
ramingen tot stand. De provincie negeerde het onderzoek, maar twaalf van de dertien West-Friese gemeenten namen de
conclusies klakkeloos over.

STEC (2007) Markttoets
De projectontwikkelaars Zeeman en De Peijler gaven STEC-Groep opdracht om een Markttoets voor Distriport uit te
voeren. De uitkomst was dat de marktvraag voor Distriport tussen 60 en 90 ha bedroeg (p. 14). Helaas werd van dit
rapport alleen de samenvatting openbaar gemaakt. Uiteindelijk, na jaren procederen, werden in 2009 ook de bijlagen van
het rapport openbaar. Daaruit bleek dat volgens het geldende TM-scenario voor geheel West-Friesland slechts 11 ha
nodig was tot 2020 (bijlage, p. 20). STEC rekende alle behoefte van Hoorn en Koggenland toe aan Distriport; er bleef
niets over voor 't Zevenhuis of andere Hoornse terreinen. De raming van 60 tot 90 ha was verder opgepimpt met nietonderbouwde bovenregionale vraag in de logistieke sector en een forse ijzeren voorraad. Ook werd in deze bijlagen reeds
gewaarschuwd voor overaanbod in West-Friesland: er zat toen al 207 ha nieuw bedrijventerrein in de pijplijn. Maar de
onderbouwing van dit rapport bleef jarenlang in een la op het gemeentehuis in Koggenland.

Ecorys (2008) Kwaliteitsmatch
De provincie gaf onderzoeksbureau Ecorys opdracht om vraag en aanbod van bedrijventerreinen in West-Friesland te
onderzoeken. Voor Distriport berekende Ecorys een vraag van 13,5 ha tot 2020 in de sector Transport & Groothandel. De
bovenregionale vraag is in dit onderzoek niet berekend (p. 50-51).
Stogo (2010) Nut en noodzaak van Distriport
Berkhout is Boos! vroeg onderzoeksbureau Stogo de bestaande onderzoeken te beoordelen. De conclusie luidde: 'nut en
noodzaak van een bedrijventerrein gericht op logistieke bedrijven van buiten West-Friesland en op grootschalige
bedrijven uit West-Friesland is niet aangetoond in de onderbouwing van het bestemmingsplan' (p. 7).
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Provinciale Staten (2010) Structuurvisie NH 2040
Provinciale Staten namen in de provinciale structuurvisie de uitkomst van Stogo over en legden per amendement vast da
nut en noodzaak gericht op logistieke bedrijven van buiten West-Friesland voor Distriport niet zijn aangetoond. Dit
amendement 8-63 stelt dat Distriport dan ook een 'zacht plan' moet blijven.
STEC (2011) Nut en noodzaak Distriport glashelder in beeld
De provincie Noord-Holland vroeg STEC-Groep opnieuw onderzoek te doen naar Distriport. De uitkomst: er is ongeveer
45-50 ha nodig tot 2020. Daarvan is 4 tot 8 ha voor de lokale vraag van Koggenland en 8 ha voor de bovenregionale
logistieke vraag. Maar liefst 29 tot 33 ha is gereserveerd voor regionale en bovenregionale vraag naar percelen groter
dan 1,5 ha die op Distriport beschikbaar komen (p. 17). Zouden er echt zoveel grote logistieke dienstverleners in deze
noordwestelijke uithoek van Nederland op zoek zijn naar bedrijfsruimte? Harde cijfers ontbreken. Bovendien is ook dit
rapport gebaseerd op modellen, niet op de werkelijke vraag in de markt.
Dr. H. Olden (2011) Aanvullende notitie over nut en noodzaak Distriport
Dr. H. Olden (voorheen onderzoeker bij Stogo) stelde in een reactie op het STEC-onderzoek dat de gebruikte
onderzoeksmethode niet geschikt is om de vraag naar individuele terreinen te berekenen, vanwege de beperkte
betrouwbaarheid. Ook stelde hij dat STEC een onwaarschijnlijk groot deel van de regionale raming toebedeelt aan
Distriport en dat West-Friesland niet hoort tot het primaire zoekgebied van bovenregionale logistieke dienstverleners.
Olden signaleert dat de marktpotenties voor Distriport en 't Zevenhuis steeds afzonderlijk berekend worden. De
berekening van STEC voor Distriport laat geen ruimte voor 't Zevenhuis (p. 3).
Gemeenteraad Koggenland (2011) Verklaring bij Raad van State
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Distriport bij de Raad van State meldde de gemeenteraad van
Koggenland dat er in de markt voor 30 tot 35 ha belangstelling zou zijn voor Distriport. Eindelijk een beeld van de
actuele werkelijke vraag? Stogo en Olden hadden gewezen op het manco van de rapporten, die alleen op basis van
modellen rekenden. Jammer was dat op de rechtszitting en ook daarna dat cijfer nooit is onderbouwd met feiten. De
overheid hoeft dat bij de Raad van State niet te bewijzen. Maar de gemeenteraad zou de inwoners wel moeten kunnen
aantonen waar hun uitspraak van 30-35 ha op gebaseerd is. Hoeveel belangstellenden zijn er nu echt? Wie zijn dat?
Dezelfde bedrijven die op de lijst voor 't Zevenhuis en Baanstee-Noord staan? De gemeenteraad moet deze uitspraak
hard maken of intrekken.
Ecorys (2011) Marktstudie bedrijventerrein 't Zevenhuis
Hoorn gaat dit jaar starten met de bouw op bedrijventerrein 't Zevenhuis. Onderzoeksbureau Ecorys raamde in 2011 voo
't Zevenhuis een behoefte van 20-25 ha tot 2020. Ecorys vergeleek dat cijfer met een in 2008 door henzelf uitgevoerd
ander onderzoek. Toen schatten zij de behoefte nog op 70-75 ha. De marktruimte voor 't Zevenhuis is tussen de jaren
2008 en 2011 dus verminderd tot een derde: van 75 naar 25 ha (p. 32). Dat is het gevolg van een lager groeiscenario,
minder aanvragen van bedrijven en het doorschuiven van de vraag in de tijd. Als we deze constatering ook op Distriport
zouden toepassen, zou de behoefte volgens de Ecorys-cijfers uitkomen op 4,5 ha... Wat de bovenregionale vraag betreft
van bedrijven die zich in West-Friesland zouden willen vestigen: die schat Ecorys als zeer beperkt in (p. 21). Dat is
volledig in strijd met wat STEC in 2011 meldde.

Overaanbod
Kijk eens om je heen. Op Agriport (10 kilometer ten noorden van Distriport) is nog bijna 50 ha beschikbaar (mei 2012).
Van de 80 ha op het gloednieuwe Baanstee-Noord bij Purmerend is nog geen vierkante meter verkocht (augustus 2012).
Op West-Friese bedrijventerreinen als 't Zevenhuis, Schepenwijk, WFO, etc. zijn vele hectares te koop. Deze
concurrenten van Distriport zijn soms wel, maar veel vaker niet meegenomen in de berekeningen. Al sinds 2007 wordt in
de rapporten gewaarschuwd voor overaanbod. Maar dat soort gegevens werd achtergehouden.
De crisis?
Tot slot: welke invloed heeft de crisis op de behoefte aan bedrijventerreinen? Natuurlijk is de behoefte op dit moment op
een dieptepunt. Maar ook vÃ³Ã³r de crisis, toen de economie nog floreerde, toonden de rapporten al aan dat er niet
voldoende marktvraag was voor Distriport. Jammer genoeg wilden de bestuurders dat niet horen of zien. Waarom?
Waarom hielden ze informatie achter? Wat wisten de raadsleden wel of niet? Welke cijfers kenden ze? Maak de bewering
bij de Raad van State â€“ er is 30-35 ha behoefte in de markt â€“ hard of trek hem in.
namens Berkhout is Boos!

Bijlagen :
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SWB (2005) Behoefte aan bedrijventerreinen
STEC (2007) Markttoets
Ecorys (2008) Kwaliteitsmatch
Stogo (2010) Nut en noodzaak van Distriport
Provinciale Staten (2010) Structuurvisie NH 2040
STEC (2011) Nut en noodzaak Distriport glashelder in beeld
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Dr. H. Olden (2011) Aanvullende notitie over nut en noodzaak Distriport
Ecorys (2011) Marktstudie bedrijventerrein 't Zevenhuis
Baanstee Noord
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Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'
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Den Haag Vandaag
Onbenul - De Telegraaf
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Soms lijken politici van een andere planeet te komen. Neem staatssecretaris Mansveld
(Infrastructuur). De PvdA-bewindsvrouw is sinds haar geklungel rond het Fyra-debacle onder haar
bureau gekropen. Daar had ze beter kunnen blijven.
Maar helaas. Mansveld moest gisteren in de Tweede Kamer uitleggen waarom KLM op vluchten
naar Japan nog steeds over Noord-Korea vliegt. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit vindt dat te
gevaarlijk met het oog op onaangekondigde rakettesten, die de doorgedraaide machthebbers in
Pyongyang uitvoeren. Of de Nederlandse luchtvaartinspectie, die onder Mansveld valt, niet ook
zo’n waarschuwing moet afgeven, wilde de Kamer weten.
Mansveld keek verdwaasd. De bewindsvrouw zei ’totaal niet op de hoogte’ te zijn van de feiten,
waarop de Amerikanen hun afweging maken. Ze had Ìberhaupt geen idee welke landen wel of niet
over Noord-Korea vliegen. Informatie van de veiligheidsdiensten kreeg ze evenmin. De KLM had ze
nog wel even gebeld, toen de bewindsvrouw hoorde dat ze hierover in de Kamer moest
verschijnen, babbelde ze. De vliegmaatschappij maakt een eigen afweging, kreeg ze te horen.
Daarmee was voor Mansveld de kous af.
Alsof er geen aanslag op vlucht MH17 is geweest! Alsof er niet 298 mensen boven Oost-Oekraïne
door een raket uit de lucht zijn geschoten! Angst mag dan een slechte raadgever zijn, een
staatssecretaris die uitstraalt geen enkel benul te hebben waar ze mee bezig is, baart pas echt
zorgen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Mansveld kan Ìberhaupt niet tellen. Voor zoveel
incompetentie van deze politieke onbenul is maar een oplossing: het gat van de deur.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
KLM houdt toch beheer over eigen kas - Het Financieele Dagblad
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Yteke de Jong
Amsterdam
KLM hoeft geen kasgeld af te staan aan moedermaatschappij Air France-KLM. Dat maakte de
Nederlandse luchtvaartmaatschappij dinsdagavond bekend. Air France-KLM was van plan om
jaarlijks€1 mrd af te romen bij de Nederlandse dochter.
‘Het was een principiële zaak voor ons. We hebben de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen
en besloten dat de kas en bankrekening bij KLM moet blijven’, aldus Hans Smits, voorzitter van de
raad van commissarissen in een reactie. Smits heeft het besluit meegedeeld aan bestuursvoorzitter
Alexandre de Juniac van Air France-KLM en deze is met het standpunt van de Nederlandse rvc
akkoord gegaan.

Volgens Smits is de verandering van het kasmanagement van de agenda afgevoerd voor de
komende bestuursvergadering van Air France-KLM. Komende maandag zou er een besluit over
worden genomen.‘We hebben geen prijs betaald in deze onderhandelingen. We denken niet in
termen van winnaars en verliezers.’
Het plan was om verschillende kredietfaciliteiten over te hevelen naar de holding Air France-KLM.
Vooral de‘revolving credit facility’ (rcf), een kredietlijn die pas wordt aangesproken als de
onderneming in financiële problemen verkeert, was daarbij een heet hangijzer. De holding wilde zelf
een rcf afsluiten en daarbij de kas van KLM als onderpand gebruiken.
Bij de vakbonden wordt opgelucht gereageerd.‘Ik ben blij met dit besluit, want het is goed voor
KLM, de positie van Schiphol en de positie van directeur Pieter Elbers’, zegt bestuurder Swen
Laarveld van vakbond De Unie.‘Dit is goed voor het moraal binnen de onderneming.’
Van de zijde van KLM werd de druk de afgelopen dagen opgevoerd. Ook besloot de Tweede
Kamer dinsdag tot een Kamerdebat over de kwestie met staatssecretaris Wilma Mansveld
(Infrastructuur en Milieu). De Nederlandse Staat heeft een belang van 5,9% in KLM.
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
‘Kas-rel bij KLM is níet opgelost’ - De Telegraaf
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Paul Eldering en Inge Lengton Den Haag De Nederlandse vakbonden van cockpit-, cabine- en
grondpersoneel vertrouwen de ‘schimmige verklaring van Air France KLM’ gisteravond niet. De rel
over de KLM-kas zou zijn opgelost. ž Uiterst ongeloofwaardig. We sturen vandaag een eigen
statement uit waarin we het overhevelen van het KLM-kasgeld naar de Air France KLM Holding in
Parijs onacceptabel noemen. Dat is een boodschap van alle KLM-bonden •, aldus pilotenvoorzitter
Steven Verhagen.
Verhinderen Het gaat om bonden van vliegers, stewardessen, technici, grondmedewerkers en
KLM-managers, die de gelederen sluiten in een ultieme poging de Franse plannen te verhinderen.
Prikacties, ‘geen stakingen’, zijn niet uitgesloten.
ž Wij doen in Nederland onze best om met de KLM-directie tot een gezonde bedrijfsvoering te
komen en werk te behouden. We willen niet dat het hier bespaarde geld in Franse handen
verdwijnt. Het echte probleem in de groep moet eerst boven water komen •, aldus de verklaring.
Controleren Het excuus van de Franse top om met KLM-cash betere financiële deals te maken,
weegt volgens de bonden niet op tegen het opgeven van een belangrijk stuk zelfstandigheid en
zeggenschap van KLM. ž Zonder eigen kasbeheer kan KLM geen investeringen doen en
geldstromen controleren. De Nederlandse bankpas mag niet worden ingeleverd. •
De KLM-bonden maken zich grote zorgen en roepen staatssecretaris Mansveld (luchtvaart) en de
Tweede Kamer vandaag op ž alles te doen om een Franse greep in de Nederlandse kas tegen te
houden •.
Op initiatief van de PVV houdt de Kamer vanavond een plenair debat over het hoog opgelopen
conflict. Coalitiepartijen VVD en PvdA hielden dat eerder tegen, maar gisteren gingen ze toch
overstag.
Mansveld heeft met haar Franse collega over de heikele kwestie gesproken. Concrete resultaten
heeft dat nog niet opgeleverd, liet ze weten. Op de vraag of ze wel knokt voor KLM zei ze: ž We
hebben allemaal een beetje blauw hart. Ik ben niet zo van het stoeien, maar sta voor de KLMbelangen. •

Hete brei In een nieuwe Kamerbrief stelt ze dat de Nederlandse regering geen reddingsplan voor
KLM heeft als het vliegconcern op de fles dreigt te gaan. Verder blijft ze volgens luchtvaartanalisten
om de hete brei heen draaien.
De Air France KLM Groep stelt dat de KLM-kas in Nederland blijft. De Franse opperbaas De Juniac
zou gisteren in crisisberaad met KLM-topman Elbers en president-commissaris Smits water bij de
wijn hebben gedaan. Maar dat gelooft niemand. ž Financieel beheer wordt cruciaal •, aldus
deskundigen.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Staatssecretaris Mansveld: kabinet ziet niets in Europese kilometerheffing - Het Financieele
Dagblad
28-01-2015 /pagina 2 /sectie In het nieuws
Amsterdam Het kabinet ziet niets in eventuele plannen van de Europese Commissie om een
Europese kilometerheffing in te voeren. Dat zei staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur
en Milieu dinsdag in de Tweede Kamer.
Ze reageerde daarmee op eurocommissaris Violeta Bulc van verkeer, die afgelopen weekend in
een gesprek met de Duitse krant Welt am Sonntag zei dat ze een Europese kilometerheffing
overweegt. Mansveld benadrukte dat Brussel nog geen concrete plannen heeft. De houding van het
kabinet ten opzichte van de kilometerheffing is volgens haar ook glashelder.‘In het regeerakkoord
van VVD en PvdA staat al dat er deze kabinetsperiode geen kilometerheffing komt.’ fd
Wilma Mansveld
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Den Haag bemoeit zich tegen beter weten in met ECB - Trouw
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Verdeeldheid maakt bank kwetsbaar
De Haagse discussie over de geldpers van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft veel weg van
een schimmenspel. De oppositie tracht premier Rutte en minister van financiën Dijsselbloem ter
verantwoording te roepen maar die hebben geen zeggenschap bij de ECB.
Gisteren vroeg CDA-leider Sybrand Buma om een debat met de premier en de minister van
financiën, maar regeringspartijen VVD en PvdA hielden dat af. Wel werd afgesproken dat op 11
februari, als de Kamer toch over Europa praat, ook de ECB aan de orde komt.
Verder komt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank binnenkort naar het Binnenhof om
met de Tweede Kamer te spreken. Knot, lid van het bestuur van de ECB, keerde zich donderdag,
net als zijn collega's uit Duitsland en Oostenrijk tegen het besluit van de ECB om voor 1140 miljard
euro staatsleningen op te kopen. Hij betwijfelt of deze maatregel de inflatie een beetje kan
opkrikken. Dat de president van de centrale bank naar Den Haag reist, komt vaker voor. Politici
laten zich dan bijpraten over de stand van de economie.
Net als De Nederlandsche Bank is de ECB onafhankelijk. De politiek heeft daarvoor bij de
oprichting gekozen omdat de centrale bank zo los van de strijd om de kiezer en de waan van de
dag een beleid kan voeren met maar één belang: een zo stabiel mogelijke economie en inflatie.
Maar nu een aantal nationale centrale banken openlijk laat weten dat zij op z'n minst twijfelen over
de aanpak van de ECB, wordt het verleidelijk voor de politiek om zich er toch mee te bemoeien; de
verdeeldheid in het bestuur van de ECB maakt de bank kwetsbaar.

De PvdA hield gisteren vol dat de politiek afzijdig moet blijven. 'Als politici met de hand aan de
geldkraan komen, berg je dan maar', zei Kamerlid Henk Nijboer. De VVD leverde kritiek op de
gevolgen van de aanpak van de ECB, maar vindt dat het kabinet daarop niet is aan te spreken.
Eerder wilden Rutte en Dijsselbloem niet veel kwijt over de ECB, juist omdat de bank daar zelf en
onafhankelijk over gaat. Rutte wees er vrijdag wel op dat de euro goedkoper wordt en dat is
belangrijk voor de Nederlandse export.
Maar de oppositie ziet kans op politieke winst. Buma oogstte eerder in kringen van economen hoon
door zijn oproep om Rutte en Dijsselbloem rekenschap af te laten leggen. De CDA-voorman weet
zelf ook wel dat hij bij Rutte aan het verkeerde adres is, luidde die kritiek. Volgens Buma is het
opkopen van staatsleningen 'het klassieke openzetten van de geldkraan en dat is slecht voor
Nederland en voor de euro'.
Hij kreeg steun van de SP, maar om een andere reden. De SP wil wel de kraan openzetten, geld
pompen in de economie. Maar niet door staatsleningen op te kopen bij banken, zoals nu gebeurt,
maar 'door te investeren in de reële economie'.
'Als politici met de hand aan de geldkraan komen, berg je dan maar'
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Onverschillige Mansveld wekt wrevel Kamer - De Telegraaf
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Van onze parlementaire redactie Den Haag Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) heeft wrevel
gewekt in de Tweede Kamer door een volstrekt onverschillige indruk te maken over het vliegen
boven gevaarlijke gebieden. Met de aanslag op MH17 nog vers in het geheugen werd de PvdAbewindsvrouw aan de tand gevoeld over KLM-vluchten boven Noord-Korea. Amerikaanse
maatschappijen mijden dat luchtruim vanwege de kans op raketten die er geregeld vanuit de
dictatuur de lucht in worden geknald.
De Kamer toonde zich gisteren bezorgd over deze berichten en wilde op voorspraak van D66
weten wat de staatssecretaris, die over luchtvaart gaat, eigenlijk doet om een catastrofe te
voorkomen.
Niet veel, zo bleek. ž Luchtvaartmaatschappijen zijn daarvoor verantwoordelijk •, antwoordde
Mansveld. Nederlandse veiligheidsdiensten kunnen wel informatie bij airlines aandragen, vervolgde
ze. Maar daarvan zei zij niks te weten. ž Wat dat betreft ’ben ik niet in the loop’ . •
Mansveld benadrukte dat de volledige verantwoordelijkheid bij de KLM ligt, die haar vluchten naar
Japan over Noord-Korea uitvoert. Ze had geen informatie over waar het gevaarlijk is om te vliegen,
of waarom de Amerikanen sommige gebieden mijden. ž Ik ben er totaal niet van op de hoogte op
welke basis Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hun afwegingen maken. •
Onbegrijpelijk Kamerleden vinden dat ongevoelig en onbegrijpelijk. Ook bij de VVD is het optreden
van Mansveld hoofdschuddend gadegeslagen. ž Haar optreden was onverschillig. Erg
onverstandig •, aldus een liberaal.
CDA-Kamerlid Van Helvert reageert beduusd. ž Met deze antwoorden geeft het kabinet alles
behalve de indruk dat het de veiligheid in de lucht enigszins onder controle heeft •, foetert hij.
D66’er Sjoerdsma betitelde de woorden van Mansveld als ’brabbeltaal’. ž Ze zei letterlijk er totaal
niet van op de hoogte te zijn op welke basis de Amerikanen hun besluit hebben genomen. • Hij
noemt dat ’zorgwekkend’.

Dat de PvdA-bewindsvrouw zegt dat ze door haar collega’s in het kabinet niet op de hoogte wordt
gesteld van eventuele risico’s in de luchtvaart, baart hem grote zorgen. ž Ze geeft de impressie dat
de veiligheid in het burgerluchtruim een mozaïek aan verantwoordelijkheden is. •
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Minister Kamp lokt investeerders uit China voor Nederlandse windparken - Het Financieele
Dagblad
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Amsterdam Minister van Economische Zaken Henk Kamp nodigt Chinese investeerders uit om in te
schrijven op biedingsprocessen voor Nederlandse windmolenparken. Dat zei de bewindsman
dinsdag in een toespraak tijdens een Chinees-Nederlandse energietop in China.Tussen 2015 en
2019 wil de minister vijf biedingsprocessen (tenders) starten, elk voor een beoogd vermogen van
700 megawatt. Het eerste biedingsproces begint eind dit jaar, zo verwacht Kamp.
Vorig jaar sloot de regering een Energie-akkoord met bedrijven, vakbonden en milieu-organisaties.
Het belangrijkste doel daarvan is om het aandeel hernieuwbare‘groene’ energie te vergroten van
4,4% nu naar 14% in 2020 en naar 16% in 2023. fd
Henk Kamp
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Boer krijgt steun - Algemeen Dagblad
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Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken gaat akkerbouwers weer een tegemoetkoming
aanbieden voor hun weersverzekeringspremie. Telers kunnen tot maximaal 65 procent van hun
premie vergoed krijgen uit de subsidiepot. Die bedraagt voor dit jaar 9 miljoen euro. Volgens
Dijksma worden akkerbouwers steeds vaker getroffen door slecht weer.
(c) Algemeen Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Gemeentezaken
BUCH-fusie 'in principe' akkoord - Groot Alkmaar
28-01-2015 /pagina 1 /editie DDS
BERGEN - De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) hebben
maandagavond het principebesluit genomen om hun ambtenarenapparaten te laten fuseren. Die
fusie zou per 1 januari 2017 een feit moeten zijn.
Er wordt nu een concreet bedrijfsplan opgesteld voor het nieuwe ambtelijk apparaat. Het gaat om
een organisatie met (nu nog) zo'n zevenhonderd ambtenaren en een gezamenlijke begroting van
165 miljoen. Voor de zomer nemen de vier gemeenteraden het definitieve besluit.
Vooral in Castricum en Bergen waren er wat aarzelingen; de fracties konden zich echter wél vinden
in een 'principebesluit'. Alleen de NCPN uit Heiloo stemde hier tegen.
Veel van de 28 fractievoorzitters vonden een ambtelijke fusie niet ver genoeg gaan en pleitten
ervoor om alsnog na te denken over een bestuurlijke fusie. Er zou dan dus één gemeente ontstaan,
met één college van b en w en één gemeenteraad. Ook de ondernemingsraden van de ambtenaren
binnen de gemeenten pleitten daarvoor. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

(c) Groot Alkmaar 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
'Ik heb die sombere stoelen uit de werkkamer laten halen' - Nieuwsblad Haarlemmermeer
28-01-2015 /pagina 3
De twee wisselweken zijn weliswaar nog niet om, maar waarnemend burgemeester Geke Faber uit
Zaanstad heeft inmiddels wel een positieve indruk van wat zich hier in Haarlemmermeer afspeelt:
'Ik kijk vanuit mijn werkkamer uit op het Raadhuisplein dus dat is leuk maar ik heb die zware en
sombere stoelen bij de vergadertafel wel meteen laten omruilen voor de mooie rode stoelen uit de
Collegekamer. Daar voel ik me gewoon veel prettiger bij.'
hoofddorp Faber (PvdA) zegt desgevraagd dat zij al vanaf de eerste dag heel veel indrukken heeft opgedaan:
'Hoe hier de zaken heel anders gaan dan in Zaanstad is enorm. Dat hou je eigenlijk niet voor
mogelijk. Ik had mij daar echt van te voren geen voorstelling van gemaakt. Ik wist dat er verschillen
zijn maar dat dit op zoveel fronten is, is een complete verrassing. Al op de eerste werkdag hier had
ik die maandagmorgen meteen al een bespreking met de Politie zoals dat hier elke week op
maandag plaatsvindt. En daar zit dan ook meteen de Koninklijke Marechaussee aan tafel. Nee, die
combinatie ken ik in Zaanstad niet.'
'Polder is rijker' Wat Faber eveneens erg bijzonder vindt zijn de verschillen in de veiligheidsregio
van beide gemeenten: 'Vorige week was ik aanwezig bij de vergadering Veiligheidsregio
Kennemerland en daar blijkt het op een totaal andere manier te zijn georganiseerd dan boven het
Noordzeekanaal. Ik ga tot en met eind deze week zondermeer nog hier en daar andere ervaringen
opdoen en dan wil ik op termijn bekijken welke zaken ik ga meenemen in mijn burgemeesterschap
in Zaanstad. Maar het kan ook zijn dat ik denk: prima hoe ze dit of dat in Haarlemmermeer doen
maar dat moet dan ook maar zo blijven. Mijn ervaring tot nu toe is wel dat Haarlemmermeer een
stuk rijker is dan Zaanstad. Er zijn in deze polder beduidend minder werklozen en mensen die van
de Bijstand trekken.'
'Schiphol is een economische motor en mijn eigen gemeente is een oud en historisch
industriegebied. Wat dat betreft zijn het twee totaal verschillende gemeenten. Zo hebben hier de
Collegeleden en de Burgemeester bestuurlijke assistenten. Dat fenomeen ken ik niet. Ik ken alleen
secretaressen bij ons. Dan heb je helaas meer tijd nodig voor beleid maken maar hier doen die
bestuurlijke adviseurs dat voor een groot deel. Een rijke gedachte hoor. Ik ben er best wat jaloers
op. Na deze twee weken ga ik alles eens rustig evalueren en er dán pas een waardeoordeel over
geven. Behalve de kamer van burgemeester Weterings dan. Die vond ik meteen al somber. Dus die
donkere stoelen heb ik er inderdaad uit laten halen. En ja, mijn eerste bestuurlijke nota die ik heb
ondertekend ging over het belangrijke onderwerp Persoonsgebonden Budget. Goed voor de
geschiedschrijving misschien, je weet maar nooit'.
(c) Nieuwsblad Haarlemmermeer 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Slewe en gemeente aan tafel - Haarlems Dagblad
28-01-2015 /pagina HLM_Regio_08 /editie HLM /auteur margot klompmaker
m.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl
College stuurt excuusbrief aan Hans en Rob Slewe Wethouder Botter wil snel met familie plan voor
Elswoutshoek opstellen Ook Hans Slewe tot praten bereid
Bloemendaal Het college van Bloemendaal - de wethouders Jur Botter en Tames Kokke - willen
een streep zetten onder alle verwikkelingen rond het dossier Elswoutshoek van de afgelopen jaren.
,,Beginnen met een schone lei’’, zei Botter gisteren op een persbijeenkomst. Botter heeft het
dossier tijdelijk onder zijn hoede. Inmiddels is ook de brief met excuses gestuurd aan de broers
Hans en Rob Slewe, eigenaren van landgoed Elswoutshoek in Overveen. De gemeente ligt al jaren
overhoop met de broers over de ontwikkeling van het landgoed. Het gedoe heeft burgemeester
Nederveen en wethouder De Rooij de kop gekost.

Het college heeft de broers verontschuldigingen aangeboden voor uitlatingen van De Rooij een half
jaar geleden. In een interview met deze krant noemde zij het gedrag van beide broers richting haar
ambtenaren ’intimiderend en bedreigend’. Jur Botter: ,,Achteraf bezien gaf dit onbedoeld een
ongenuanceerd en negatief beeld over de broers en hun gezinnen. Dat heeft mijn collega later ook
erkend. Haar uitspraken hebben vervelende consequenties gehad voor de familie. Het vertrek van
burgemeester Nederveen en wethouder De Rooij willen we markeren met onze excuses.’’
Botter hoopt hiermee de relatie tussen gemeente en familie Slewe te kunnen normaliseren. ,,Wij
realiseren ons terdege dat dan niet alles is opgelost. Er lopen immers nog rechtszaken en
procedures.’’ Toch willen de twee wethouders een gebaar maken. ,,We willen terug naar de inhoud
van het dossier en streven naar een gewone verhouding. Daar zijn twee partijen voor nodig. We
hoeven geen dikke vrienden te zijn, maar we moeten wel normaal met elkaar kunnen praten.’’
Kortom: de gemeente staat liever niet al te lang stil bij alles wat in het verleden is misgegaan. Met
de familie Slewe wil de gemeente op korte termijn een plan opstellen: wat zijn de wensen van de
familie afgezet tegen de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan en de bestaande regelgeving?
Botter: ,,Wil Hans Slewe daar nog steeds een nieuw huis, bijvoorbeeld? ’’
Om te onderstrepen dat de gemeente bereid is een stap te zetten, zat ook Hans Slewe bij de
persbijeenkomst aan tafel. Hij had zichzelf maar uitgenodigd en de wethouders hadden geen
bezwaar tegen zijn aanwezigheid. Wil ook Hans Slewe een punt zetten achter het verleden?
,,Natuurlijk gaan we met de gemeente in gesprek’’, meldde de ondernemer. ,,We vinden de
excuses een beetje karig, maar we hadden niet anders verwacht. Het zal niet makkelijk zijn, maar
we moeten allebei een stap zetten.’’ Zijn broer Rob was niet bij het gesprek aanwezig, maar had
wel de nodige aanmerkingen. Rob Slewe: ,,Het excuus geldt alleen voor de onbedoeld negatieve
uitspraken van wethouder De Rooij in de krant. Maar ook wethouder Kokke en de advocaat van de
gemeente hebben herhaaldelijk verklaard dat er is bedreigd. En vanochtend ontvingen wij weer een
brief met nieuwe voorwaarden over een al vijf jaar lopende vergunningsaanvraag. Het lijkt wel alsof
het nooit ophoudt.’’
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Aftreden 'onbegrijpelijk' en 'zwak' - Haarlems Weekblad
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BLOEMENDAAL - De één verwachtte het eerder, de ander wellicht later. Burgermeester Ruud
Nederveen heeft woensdagavond 21 januari tijdens het presidium bekendgemaakt aan de
fractievoorzitters dat hij zijn functie neerlegt. Donderdag 22 januari bood Nederveen zijn ontslag
aan bij Zijne de Majesteit de Koning. De extra raadsvergadering van vanavond gaat ondanks
gewoon door.
Thera Wolf van de PvdA vindt het onbegrijpelijk dat Nederveen juist op dit moment opstapt. 'Niet zo
vlak voor de extra vergadering van vanavond die deels over dossier Elswoutshoek gaat. We zullen
nog steeds een motie van afkeuren indienen, alleen kunnen we er verder niets mee. Verder betreur
ik niet dat hij weggaat. Nederveen wist hoe wij stonden betreffende zijn herbenoeming die we
volgende week met elkaar zouden bespreken. Dat is niet nieuw.'
Ook Liberaal Bloemendaal Leonard Heukels vindt het zwak dat Nederveen en De Rooij zijn
opgestapt. 'Als je publiekelijk mensen in functie beschuldigd, wat de burgemeester deed, dan moet
je ook in die hoedanigheid je verantwoording nemen. Je moet niet weglopen'
'Enige juiste beslissing'

De druppel was de communicatie met de gebroeders Slewe,eigenaren van landgoed
Elswoutshoek. Zij kochten het landgoed in 2009 dat inmiddels zwaar verwaarloosd was. De

plannen om het hele gebied op te knappen viel niet in goede aarde bij de gemeente. Procedures
werden aangespannen, vergunningen niet verleend, het regende klachten en werden uiteindelijk
rechtzaken. De broers voelden zich tegengewerkt, de gemeentelijke ambtenaren voelden zich juist
geïntimideerd. In een reactie op twitter laat Hans Slewe weten dat het de enige juiste beslissing is
die Nederveen in het dossier Elswoutshoek heeft genomen.
Genoeg gezegd
Fractievoorzitter van GroenLinks Bloemendaal, Richard Kruiswijk, vindt de beslissing van
Nederveen begrijpelijk. 'Er is genoeg gezegd. De toelichting op zijn ontslag was duidelijk.' Hij krijgt
daarin bijval van fractievoorzitter Jerker Westphal van D66. De burgemeester vindt zelf dat de
laatste tijd teveel discussie is ontstaan rond zijn functioneren en zijn persoon, hij zag zelf geen
voldoende ruimte om een goede invulling te geven aan het ambt. De raadsleden hebben mede
veroorzaakt dat de burgemeester in een kwetsbare positie kwam. Het debat in de raad is te vaak
niet over de inhoud gegaan. De gemeente staat voor een belangrijke periode, de verhuizing naar
het nieuwe gemeentehuis en de realisering van een klachtcontactcentrum verdienen nu aandacht.'
Martijn Bolkestein van de VVD vindt het erg jammer maar respecteert beide beslissingen. 'Een
consequentie is helaas dat er vertraging zal zijn in de uitvoering van het beleid van de komende tijd.
Dat betreuren we.'
André Burger van het CDA snapt dat Nederveen deze weg gekozen heeft. 'De fractie had vorig jaar
al kritiek geuit op zijn handelen in het dossier Elswoutshoek. Uiteindelijk gaven we hem het
voordeel van de twijfel, maar hij kwam er wel 'beschadigd' uit . De afgelopen maanden stapelde de
ellende zich steeds verder op met als laatste feit het moeten toegeven van de fout rond de
klachtafhandeling (7 maart 2012). De situatie werd onhoudbaar en zijn positie steeds wankeler.'
De conclusie is volgens Nederveen duidelijk. 'Ik vind dat de laatste tijd teveel discussie is ontstaan
rond mijn functioneren en mij als persoon, wat de ruimte om een goede invulling te geven aan het
ambt teveel beperkt. Daarnaast moest ik in de afgelopen week opnieuw terugkomen op een eerder
gedane uitspraak in een collegebrief. Als dat een keer gebeurt dan is dat wel uit te leggen. Maar het
gebeurt me net iets te vaak, meer dan ik voor mijn bestuurlijke rekening wil nemen. Ik zou niet
graag in een sorry-cultuur belanden.'
Woensdagavond heeft ook wethouder Marjolein de Rooij, wethouder Ruimtelijke Ordening,
Verkeer, Natuur en Milieu de raad meegedeeld dat zij per direct haar taken neerlegt. Eerder had zij
al verklaard weg te gaan wegens een nieuwe baan in Tanzania maar dat ze zou aanblijven tot
GroenLinks een nieuwe opvolger had aangewezen. Laatstgenoemde is nu niet meer het geval.
(c) Haarlems Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bloemendaal wil een krachtpatser - Haarlems Dagblad
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door Annalaura Molducci
Fractievoorzitters praten vandaag met Remkes
Haarlem De man of vrouw die in Bloemendaal burgemeester wordt, moet boven de partijen staan.
Hij of zij moet ervoor zorgen dat de gemeenteraad op een constructieve wijze bijeen wordt
gehouden en dat het niet meer over personen gaat. Dat vindt het overgrote deel van de partijen, zo
blijkt uit een rondgang langs wat fractievoorzitters in de gemeenteraad.
Vanmiddag hebben de fractievoorzitters een gesprek met de commissaris van de Koning, Johan
Remkes. De verwachting is dat Remkes eerst met een waarnemer komt, zegt André Burger (CDA).
,,Want een burgemeestersprocedure duurt al snel een half jaar.’’

Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) noemt een type als Eberhard van der Laan of
burgemeester Bernt Schneiders. ,,Dat soort types, maar een kordate dame kan natuurlijk ook.’’ De
nieuwe burgemeester moet niet uit de coalitie komen dus niet van VVD, GroenLinks of D66-huize
zijn, vindt Heukels. ,,Bloemendaal is een VVD-bolwerk. Ik ben niet tegen de VVD maar wel tegen
partijen die jarenlang de dienst uitmaken. Dat gaat verkeerd want macht corrumpeert.
Burgemeester Nederveen stond niet echt boven de partijen. Peter Boeijink (oud-fractievoorzitter
van de VVD, red) hoefde maar te knipogen naar Nederveen en hij voerde het uit. Nederveen was
een marionet van de VVD.’’ Over Cornelis Mooij, die toch een redelijke ervaring heeft als
bestuurder, laat hij zich niet echt uit. ,,Maar iemand die in de krant staat, wordt het meestal niet. Het
gaat meer via de weg van de stille diplomatie.’’
Henk Schell (PvdA) ziet Cornelis Mooij niet zitten. ,,We willen een ervaren ex-burgemeester die
liever niet van de VVD is. Ik vond zijn presentatie zaterdag in de krant ook een beetje lacherig. Hij
moet problemen oplossen en een primus interpares zijn. Hij of zij moet echt boven de partijen
staan.’’ Heukels noemt Bloemendaal een aparte gemeente. ,,Ik weet nog wel dat ik hier net kwam
wonen in 1985 en een vraag stelde. De eerste vraag die aan mij werd gesteld was: ’hoe lang woont
u hier al? 4,5 maand? O, wie heeft er nog een vraag?’ Ik mocht niet meepraten. Daar krijgt een
nieuwe burgemeester natuurlijk ook mee te maken, dus je moet echt wel sterk in je schoenen
staan.’’
André Burger zit al 22 jaar in de gemeenteraad van Bloemendaal. Ook hij zegt dat de nieuwe
bestuurder een krachtdadig type moet zijn. Als Remkes met een waarnemer komt moet die meteen
aan de slag met het dossier Elstwouthoek. ,,We hebben echt een bestuurlijke krachtpatser nodig
die zorgt dat de gemeenteraad met de neus naar de toekomst is gericht. Het wordt tijd dat we onze
beloftes van vorige week nu gaan omzetten in daden.’’
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Verkiezingen - Westfries Weekblad
28-01-2015 /pagina 41 /editie WFH
REGIO - Provincie Noord-Holland maakt maandag 2 februari een officiële start met de campagne
voor de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart.
In Noord-Holland hebben zich 16 partijen ingeschreven voor de verkiezingen van de Provinciale
Staten. Bij de startceremonie voor de campagne zullen alle lijsttrekkers ook de Stemwijzer invullen
die de provincie heeft ontwikkeld. Die stemwijzer is gelijk met de start van de campagne ook vanaf
2 februari voor iedereen te gebruiken.
Ondertussen zijn er al veel stemwijzers actief, waarbij overigens veel stemwijzers vooral heel
algemene stellingen gebruiken om te helpen bij het kiezen of checken de favoriete partij.
(c) Westfries Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Raadsleden dagen provincie uit - Groot Alkmaar
28-01-2015 /pagina 5 /editie AWB
ALKMAAR/HEILOO - ChristenUnie- en CDA-fracties in Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest,
Haarlem, Velsen, Beverwijk en Heemskerk houden voor alle gemeenteraden in de regio op
woensdag 28 januari een informatiemarkt over de toekomst van de Kennemerlijn (HaarlemUitgeest-Alkmaar).
Aanleiding is de wijziging van de dienstregeling die eind dit jaar ingaat waardoor er minder treinen
op dit traject gaan rijden. De raadsleden willen dan alternatieven bespreken die het openbaar
vervoer in de regio juist verbeteren. NS wordt uitgenodigd de plannen toe te lichten en de provincie
wordt uitgedaagd haar aandeel te leveren om meer reizigers te trekken door het verbeteren van
bus aansluitingen en door ruimtelijke ontwikkelingen rond stations.

Stoptrein
NS kondigde vorig jaar aan de sneltrein Haarlem-Uitgeest-Alkmaar te willen vervangen door een
stoptrein. In de daluren zouden bovendien nog maar twee in plaats van vier treinen per uur gaan
rijden tussen Haarlem en Uitgeest. 'Vanuit veel politieke partijen in de regio zijn de bezwaren geuit
tegen de plannen van NS en acties van reizigersorganisaties gesteund. Inmiddels heeft NS de
plannen aangepast. De intercity blijft, maar zal alleen nog maar in de spits rijden in de spitsrichting.
Dit blijft echter een verslechtering. Het is wat ons betreft nu tijd voor een gezamenlijke actie om te
kijken hoe we het openbaar vervoer op deze corridor de komende jaren juist kunnen verbeteren',
laat Frank Visser, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem weten.
Uitbreiden
ChristenUnie en CDA zien kansen om de dienstregeling juist uit te breiden nu het aantal inwoners
in dit deel van de Randstad groeit. 'Recent heeft een provinciale Taskforce ook een rapport
uitgebracht dat wijst op de kansen voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling en vervoersgroei rond
de Kennemerlijn. Ik wil weten wat de provincie nu concreet gaat doen', vindt Rob Toman,
gemeenteraadslid voor het CDA in Beverwijk. Tijdens de bijeenkomst zal daarom gesproken
worden door de auteur van dit rapport. Ook gedeputeerde Talsma van de provincie Noord-Holland
spreekt spreken en een vertegenwoordiger van reizigersvereniging ROVER reageert op de
voorstellen.
Slecht moment
De partijen wijzen er op dat het uitkleden van de spoordienstregeling op een heel slecht moment
komt. 'De Velsertunnel gaat in 2016 in verband met groot onderhoud negen maanden dicht. Voor
de auto ligt er een uitgewerkt bereikbaarheidsplan met calamiteitenbogen en aangepaste
bewegwijzering. Maar er is nog geen plan voor het openbaar vervoer', meent Leen de Winter,
gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Velsen. Kees Romeijnders van CDA Heemskerk: 'NS
zou volgens ons juist gedurende deze onderhoudsperiode door een aantrekkelijke dienstregeling
en bijbehorende arrangementen reizigers de trein in kunnen lokken in de hoop dat het aantal
reizigers hierna structureel op een hoger niveau blijft. Hierdoor zouden ook de verwachte
knelpunten op de weg gedurende de sluiting van de Velsertunnel kunnen worden beperkt.' Volgens
Cees Sintenie van het CDA Velsen kan de lokale bus vervoerder daar ook een belangrijke rol
inspelen.
(c) Groot Alkmaar 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Nieuwe gedeputeerde krijgt zwaardere check - Trouw
28-01-2015 /pagina 01 /sectie Vandaag /auteur QUIRIJN VISSCHER
Provincies bemoeien zich meer met de integriteit van kandidaten
Wie een provinciebestuurder wil worden, kan een stevig onderzoek naar zichzelf tegemoet zien. De
provincies leggen meer dan ooit de integriteitsrisico's van kandidaat-gedeputeerden onder de loep.
Bij deze screenings worden voor het eerst externe bureaus ingeschakeld. Provinciale Staten van
Gelderland nemen er vandaag een besluit over. Ook Zeeland kiest voor externe screening. In
Noord-Holland vormt de Commissaris van de koning een commissie met externe adviseurs.
De strengere aanpak volgt uit de pas aangescherpte Provinciewet. Integriteit krijgt daarin een vaste
plek. Politieke partijen verzorgen van oudsher de screening van kandidaat-bestuurders. Provinciale
Staten namen na een controle van basisgegevens de partijvoordracht over. Maar nu krijgen de
Staten meer te zeggen over de kandidaat, de Commissaris van de koning voorop. Die moet de
integriteit bevorderen.

Het nieuwe beleid speelt in op de ver-Haagsing van de politieke cultuur op de provinciehuizen. Elke
vier jaar stroomt een nieuwe lichting mondige politici binnen. Ook Gelderland verruilde de afgelopen
jaren een kalme bestuurderscultuur voor fel debat en strijd, mede na de komst van de PVV. De
PVV spitte door de declaraties van oud-gedeputeerde Co Verdaas (PvdA). Het leidde tot diens
aftreden als staatssecretaris. Nadien spitte de PVV door nog veel meer bonnetjes.
'Het is nieuw dat provincies risicoscreenings voor gedeputeerden maken', zegt Marijn Zweegers,
hoofd van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (Bios). 'Er zijn geen voorschriften
hoe ze dat moeten doen. Veel provincies zijn zoekende.' Bios opende deze maand een steunpunt
voor advies bij het doen integriteitsonderzoek naar politieke ambtsdragers. Na de
raadsverkiezingen van 2014 groeide het aantal integriteitschecks voor wethouders, constateert
Zweegers.
Risicoanalyses moeten tijdig de kwetsbare kanten van kandidaat-bestuurders aan het licht brengen.
Dat gaat verder dan een officiële verklaring dat een kandidaat geen strafblad heeft. 'Het gaat niet
om goed of slecht, maar om de kwetsbaarheid met het oog op de toekomstige portefeuille', zegt
Zweegers. Een kandidaat-gedeputeerde van energie die privégeld steekt in windmolenparken in de
provincie: moet zoiets bekend zijn? Of zakelijke of liefdesrelaties in het licht van het ambt?
Het is nog onduidelijk hoe ver provincies hierin gaan. In Gelderland kunnen kandidaten nog elegant
en zonder publiek debat afzien van het ambt. Dat kan na een gesprek met de Commissaris over de
resultaten van het onderzoek. 'Het is belangrijk te beseffen dat deze screening een startmoment is
voor gedeputeerden', stelt Zweegers. 'In de ambtsperiode kun je nieuwe risico's lopen. Tussentijdse
gesprekken zijn des te belangrijker.'
In Noord-Holland vormt Commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) met een aantal externe
deskundigen een beoordelingscommissie voor kandidaat-gedeputeerden. Maar de politieke partijen
blijven volgens Remkes ook verantwoordelijk voor screening.
Begin september, ruim voordat alle kandidatenlijsten van politieke partijen werden vastgesteld,
drong hij al bij alle fractievoorzitters aan op een goede check.
Affaires in de provincie
In Overijssel was in 2011 de verbazing groot toen de geziene VVD-lijsttrekker en oud-gedeputeerde
Job Klaasen na de Statenverkiezingen ineens afviel voor een nieuwe termijn als gedeputeerde.
Voor het eerst werd hem naar zijn behaalde diploma's gevraagd, die hij had opgegeven. Maar er
bleken geen diploma's te zijn.
In Noord-Holland maakte de affaire-Hooijmaijers veel los. Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers
(VVD) werd in 2013 tot drie jaar celstraf veroordeeld vanwege onder meer fraude. In de nasleep
hiervan bleek onder meer (postuum) dat de oud-gedeputeerde Albert Moens (GroenLinks) nietinteger had gehandeld. Hij werd als gedeputeerde tevens betaald door een energiebedrijf.
In Gelderland stond de recente Statenperiode in het teken van declaraties van de gedeputeerden.
Het begon met oud-gedeputeerde Co Verdaas (PvdA). Die was eind 2012 weliswaar
staatssecretaris geworden, maar zijn verkeerd gedeclareerde Gelderse reisbonnetjes kostten hem
de kop. Dit maakte in Gelderland uiteindelijk een groot integriteitsdebat los. Ondanks andere
bonnetjesstudies rolden er verder geen koppen.
Kwetsbare kanten van bestuurders eerder aan het licht
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Verkiezingen Provinciale Staten in lokaal daglicht - Witte Weekblad Haarlemmermeer
28-01-2015 /pagina 9 /editie ZWB

BADHOEVEDORP - 18 Maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ook de inwoners
van Badhoevedorp kunnen dan hun vertegenwoordiging kiezen. Welke partij of persoon dat wordt
hangt van veel factoren af. Eén van die factoren kan de visie op de toekomst van Badhoevedorp
zijn. De Dorpsraad Badhoevedorp vraagt de komende weken de diverse politieke partijen naar hun
visie op specifiek Badhoevedorpse kwesties.
De vragen van deze week zijn als volgt:
Groene AS
De Groene AS is de ecologische verbinding tussen het Amsterdamse Bos en Spaarnwoude en
maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. De actuele plannen en
uitwerkingen laten zien dat er geen sprake is van een doorgaande verbinding, dat er diverse grote
hindernissen zijn en dat de Groene AS op sommige plaatsen wel heel erg smal is.
Vraag: Is uw partij van mening dat deze ecologische verbinding gehandhaafd moet worden en
kwalitatief moet worden verbeterd? Ja/Nee
Zo ja, wil uw partij kwalitatieve verbetering van de Groene AS opnemen in het nieuwe coalitieakkoord, na de verkiezingen van maart aanstaande?
Fijnstof
TNO heeft recentelijk een rapport gepubliceerd waaruit duidelijk naar voren komt dat door
vliegverkeer de vervuiling in de vorm van ultra fijnstof aanzienlijk is.
Vraag: Is uw partij van mening dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de
uitstoot van ultra fijnstof significant te verminderen? Ja/Nee
Zo ja, welke concrete maatregelen wil uw partij dan laten nemen die merkbaar zullen zijn voor de
bewoners van Badhoevedorp, de dichtst bijgelegen woonkern van Schiphol?
De antwoorden van de politici op deze vragen zijn volgende week in deze rubriek te lezen.
(c) Witte Weekblad Haarlemmermeer 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Daar zijn ze weer: de stemwijzers - De Volkskrant
28-01-2015 /pagina 10,11 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER ROBERT
GIEBELS
DEN HAAGOp 18 maart kiest u uw provinciebestuur, maar indirect ook de Eerste Kamer. U stemt
op grond van onderwerpen die uw provincie splijten - de fietssnelweg in Drenthe, de megastallen in
Noord-Brabant of de verdwijnende pinautomaten in Zeeland. Maar u zet met uw stem mogelijk het
voortbestaan van het kabinet op het spel. Welk nut heeft een online stemhulp dan nog?
Er zijn er drie: Kieskompas, Stemwijzer en De Stem Van. Ze worstelen met De Koppeling van 1848.
Toen ging er volgens premier Rutte iets mis: er werd afgesproken dat de, nu, 566 leden van de
Provinciale Staten de Senaat mogen kiezen, hoewel beide organen niets met elkaar te maken
hebben.
'Hoe vertel je dat kiezers eigenlijk twee dingen kiezen?', vraagt André Krouwel van Kieskompas.
'Dat is een ingewikkeld dilemma waarvoor we geen oplossing hebben. Provinciale partijen worden
heel chagrijnig als we stellingen over landelijk beleid gaan invoegen.' Kieskompas doet niets met de
Eerste Kamer. 'Wij moeten onderwerpen aansnijden waarmee provinciale politici naar hun kiezers
gaan.'
Bij concurrent Stemwijzer kunnen kiezers vanaf 26 februari doen alsof ze de Eerste Kamer mogen
kiezen. 'Kiezers vullen hun eigen provincie in en kunnen dan naar de Stemwijzer Eerste Kamer',

zegt Jochum de Graaf die Stemwijzer 25 jaar geleden opzette. 'Op grond van beide uitkomsten
kunnen kiezers hun keuze baseren.'
Bij de vorige Statenverkiezingen in 2011 werden de kieshulpen circa een miljoen keer
geraadpleegd. Nu hebben de provincieverkiezingen nóg meer een landelijk karakter. VVD-leider
Rutte gaat zelfs persoonlijk campagne voeren. Zijn coalitie heeft al een minderheid in de Senaat en
die wordt volgens peilingen kleiner als de statenleden op 26 mei de Eerste Kamer kiezen. Dat zet
Rutte II onder druk.
Kieskompas heeft vooralsnog één provincie als opdrachtgever: Utrecht. Sinds dinsdag te
raadplegen, waarbij in plaats van GroenLinks overigens consequent Groenlink staat.
Vrijdag begint Stemwijzer, ook in Utrecht. Vanaf maandag volgen bij Stemwijzer achtereenvolgens
Noord-Holland, Drenthe, Flevoland, Groningen, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Brabant,
Gelderland en Limburg. De kieshulp genaamd De Stem Van neemt vanaf 24 februari Zeeland en
Friesland voor zijn rekening.
Kieskompas en Stemwijzer hebben de belangrijkste thema's in elke provincie omgezet in pakweg
dertig stellingen. 'Zo provinciaal mogelijk', zegt De Graaf van Stemwijzer.
Vaste thema's zijn milieu, landbouw, cultuur en verkeer. Maar dan toegesneden: elke provincie
heeft wel een specifieke weg of een verkeersknooppunt in zijn stemhulp zitten. Zo luidt stelling 11
van Kieskompas Utrecht: 'De A27 bij Amelisweerd mag worden verbreed.' En stelt de Stemwijzer
Gelderland: 'De trein van Nijmegen via Groesbeek naar het Duitse Kleve moet weer gaan rijden.'
Er zijn ook stellingen die bij meerdere provincies terugkomen: meer windmolens, de jacht verbieden
en de wegenbelasting omlaag. En ook: 'Het aantal taken van de provincie moet fors worden
teruggebracht.'
Stemwijzers worstelen met indirect kiezen van Senaat op 18 maart
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
'Ik heb mij op Zaanstadmet veel lezen voorbereid' - Nieuwsblad Haarlemmermeer
28-01-2015 /pagina 8
Sinds anderhalve week zit burgemeester Theo Weterings (VVD) voor twee weken op de stoel van
zijn collega Geke Faber (PvdA) in Zaandstad en zit zij in het Raadhuis in Hoofddorp. Beiden zijn
daarvoor door de Commissaris van de Koning voor deze tijdelijke baan beëdigd en wisselden de
ambtsketens uit.
hoofddorp Op een vraag van deze krant hoe Weterings zich op deze tijdelijke baan heeft voorbereid zegt hij:
'Heel simpel, ik heb me vooraf met veel lezen voorbereid en ik heb uiteraard met mevrouw Faber
enkele gesprekken gevoerd. Maar laat ik het zo stellen: ik heb me voorgenomen om geheel
onbevangen deze tijdelijke overstap in te gaan en zal uiteraard na die twee weken vertellen hoe het
mij daar is vergaan. Een van de doelstellingen van de wissel dat wij, omdat we allebei een tweede
ambtsperiode zijn begonnen, willen voorkomen dat je niet alles op de automatische piloot gaat
doen.'
Burgemeester Weterings zei onlangs in een gesprek met de pers over veiligheid op een vraag van
deze krant dat hij zich vooral heeft voorbereid met het nodige leeswerk over Zaanstad en haar
bestuur maar dat hij in feite zijn functioneren gewoon op zich wil laten afkomen: 'Ik wil graag
onderzoeken hoe de organisatie daar werkt en of ik daar op termijn iets in Haarlemmermeer mee
kan doen. Eén ding weet ik wel: ik zie uitdagingen als een manier om beter te scoren en te
functioneren.'

Ervaring rijker Weterings spreekt tegen dat van een summiere voorbereiding sprake is geweest:
'Nogmaals, ik geef aan dat ik mij vooral met inlezen en gesprekken goed op deze tijdelijke
werkomgeving heb voorbereid en dat moet zondermeer voldoende zijn.' Dat op een website in In
Zaanstad een van de inwoners heeft aangegeven dat, wanneer Weterings als burgemeester goed
bevalt, hij vindt dat 'we hem dan maar moeten houden', getuigt niet van waardering voor zijn eigen
eerste burgeres Geke Faber. Weterings als reactie: 'Dat ik daar blijf is geen optie. Mijn
aanwezigheid daar is begrensd in tijd en er is trouwens niet eens een vacature daar. Maar ook niet
in Haarlemmermeer zo kan ik iedereen verzekeren. Nee hoor, ik kom over twee weken gewoon
weer terug in Hoofddorp maar wel met een ervaring rijker zo verwacht ik'.
(c) Nieuwsblad Haarlemmermeer 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bloemendaal wil een krachtpatser - Haarlems Dagblad
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door Annalaura Molducci
Fractievoorzitters praten vandaag met Remkes
Haarlem De man of vrouw die in Bloemendaal burgemeester wordt, moet boven de partijen staan.
Hij of zij moet ervoor zorgen dat de gemeenteraad op een constructieve wijze bijeen wordt
gehouden en dat het niet meer over personen gaat. Dat vindt het overgrote deel van de partijen, zo
blijkt uit een rondgang langs wat fractievoorzitters in de gemeenteraad.
Vanmiddag hebben de fractievoorzitters een gesprek met de commissaris van de Koning, Johan
Remkes. De verwachting is dat Remkes eerst met een waarnemer komt, zegt André Burger (CDA).
,,Want een burgemeestersprocedure duurt al snel een half jaar.’’
Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) noemt een type als Eberhard van der Laan of
burgemeester Bernt Schneiders. ,,Dat soort types, maar een kordate dame kan natuurlijk ook.’’ De
nieuwe burgemeester moet niet uit de coalitie komen dus niet van VVD, GroenLinks of D66-huize
zijn, vindt Heukels. ,,Bloemendaal is een VVD-bolwerk. Ik ben niet tegen de VVD maar wel tegen
partijen die jarenlang de dienst uitmaken. Dat gaat verkeerd want macht corrumpeert.
Burgemeester Nederveen stond niet echt boven de partijen. Peter Boeijink (oud-fractievoorzitter
van de VVD, red) hoefde maar te knipogen naar Nederveen en hij voerde het uit. Nederveen was
een marionet van de VVD.’’ Over Cornelis Mooij, die toch een redelijke ervaring heeft als
bestuurder, laat hij zich niet echt uit. ,,Maar iemand die in de krant staat, wordt het meestal niet. Het
gaat meer via de weg van de stille diplomatie.’’
Henk Schell (PvdA) ziet Cornelis Mooij niet zitten. ,,We willen een ervaren ex-burgemeester die
liever niet van de VVD is. Ik vond zijn presentatie zaterdag in de krant ook een beetje lacherig. Hij
moet problemen oplossen en een primus interpares zijn. Hij of zij moet echt boven de partijen
staan.’’ Heukels noemt Bloemendaal een aparte gemeente. ,,Ik weet nog wel dat ik hier net kwam
wonen in 1985 en een vraag stelde. De eerste vraag die aan mij werd gesteld was: ’hoe lang woont
u hier al? 4,5 maand? O, wie heeft er nog een vraag?’ Ik mocht niet meepraten. Daar krijgt een
nieuwe burgemeester natuurlijk ook mee te maken, dus je moet echt wel sterk in je schoenen
staan.’’
André Burger zit al 22 jaar in de gemeenteraad van Bloemendaal. Ook hij zegt dat de nieuwe
bestuurder een krachtdadig type moet zijn. Als Remkes met een waarnemer komt moet die meteen
aan de slag met het dossier Elstwouthoek. ,,We hebben echt een bestuurlijke krachtpatser nodig
die zorgt dat de gemeenteraad met de neus naar de toekomst is gericht. Het wordt tijd dat we onze
beloftes van vorige week nu gaan omzetten in daden.’’
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Cultuur
Extra lezingen Oer-IJ - Nieuwsblad Kennemerland
28-01-2015 /pagina 1 /editie NDK
IJMOND - Het aantal inschrijvingen voor de lezingen van de Oer-IJ Academie in het pas geopende
Huis van Hilde te Castricum over de ontstaan- en bewoninggeschiedenis van de regio overtreft alle
verwachtingen.
De zaal van het Huis van Hilde is voor de eerste vier bijeenkomsten vol. Alle sprekers komen terug
om een tweede avond te verzorgen. De lezing van Peter Vos staat nu gepland voor 5 februari.
Begin maart komt landschapsgeograaf Lia Vriend-Vendel haar verhaal over het veranderend
grondgebruik in het Oer-IJ gebied nog een keer vertellen. Provinciaal archeoloog Rob van Eerden
spreekt in maart over de bewoningsgeschiedenis en in april sluit historisch geograaf Chris de Bont
de reeks af met een verhandeling over de geschiedenis van het veen in het Oer-IJ gebied. Data
voor de extra avonden van de laatste drie sprekers worden nog bekend gemaakt.
(c) Nieuwsblad Kennemerland 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Voor altijd een levendige stad’ - Gooi- en Eemlander
28-01-2015 /pagina GEE_Regio_11 /editie GEE /sectie Regio /auteur HDC Media
Naarden Leuk is de ’vervreemding’ van de vestingwallen natuurlijk niet, maar als het er dan toch
van moet komen dan is de overdracht aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMO) helemaal
nog niet zo’n gek idee. En inwoners van Naarden hoeven verder absoluut niet bang te zijn dat hun
stad een levend museum of een soort van Disney wordt, ook niet als het op de Werelderfgoedlijst
van de Verenigde Naties terechtkomt. Dat is althans de mening van architect en prominente
Naarder Carlos Scheltema. Deze voormalige inspecteur van de Werelderfgoedlijst behoort duidelijk
tot de groep van inwoners die voor een pragmatische oplossing kiest. ,,Natuurlijk is die bruidschat
geen vetpot’’, rekent Scheltema voor, ,,maar ik ben ervan overtuigd dat als je er verstandig mee
omgaat, je het ermee moet redden.’’
Adviseren Ook in de NMO spreekt het oud-raadslid zijn vertrouwen uit. ,,Bij bijvoorbeeld zo’n
Hendrick de Keyser, een van de deelnemende partijen binnen de NMO, zit ontzettend veel kennis
en ervaring als het gaat om het restaureren en beheren van monumenten. Dat komt zeker goed.’’
Opvallend is echter wel dat ’Menno van Coehoorn’ - de organisatie die over de forten en andere
militaire verdedigingswerken gaat - geen deelnemers is aan de NMO. Daar had Naarden toch van
kunnen profiteren? Scheltema: ,,Ik heb er nog wel met ze over gesproken, maar ze hebben er
bewust voor gekozen om niet mee te doen. Alle deelnemers aan de NMO restaureren en beheren
namelijk de monumenten. Menno van Coehoorn is een denktank en beperkt zich dus alleen tot het
adviseren.’’
Ook als de vestingwallen van Naarden worden overgenomen door de NMO en de vesting
uiteindelijk terechtkomt op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties zal er volgens de
architect weinig veranderen. De aanwijzing van de Amsterdamse grachten, nu al weer vijf jaar
geleden, heeft de hoofdstad alleen maar voordelen gebracht. Het is een geweldige trekker.
,,Mensen denken nog steeds dat als je op zo’n lijst komt dat je niets meer mag veranderen’’, stelt
Scheltema. ,,Dat klopt helemaal niet. Een positie op zo’n monumentenlijst hoeft helemaal niet te
conflicteren met het gewone leven in de stad. Naarden zal dus altijd een levendige stad blijven.’’
De Naarder is stellig hoe het debat in de kamer zal aflopen. ,,Na de moeilijkheden rond de vrije
artsenkeuze, denk je nou echt dat ze het kabinet dan laten vallen op zo’n oud monument als
Naarden? Dat gaat echt niet gebeuren.’’
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Jongetje van Uitgeest onthuld - Nieuwsblad Kennemerland
28-01-2015 /pagina 3 /editie NDK
UITGEEST - Het Huis van Hilde te Castricum, het archeologiecentrum van de provincie, is weer
een bewoner rijker: het negenjarige jongetje van Uitgeest. Hij werd maandagochtend door
Gedeputeerde Elvira Sweet onthuld. De reconstructie en het skelet zijn te zien in Huis van Hilde.
Het skelet van de negenjarige jongen werd in de jaren '80 gevonden. Hij leefde in de late IJzertijd
(ca. 200 v. Chr.). Archeologen weten veel over dit gebied, het leven in die tijd, waarom daar werd
gewoond. Toch stelt de opgegraven jongen hen voor raadselen: het jongetje was namelijk
begraven, wat ongebruikelijk was voor die tijd. Bovendien is hij gevonden op een bijzondere locatie,
waarschijnlijk een rituele plek langs het water, de huidige Geesterweg. Hoe hij is gestorven, is tot
nog toe onbekend. Vorig jaar hebben archeologen scherven, delen van potten, resten van akkers,
greppels en mogelijk delen van gebouwen gevonden vlakbij vindplaats van de jongen.
Ook deze keer maakte Maja d’Hollosy de reconstructie. Hiermee zijn alle mensfiguren van het
archeologisch depot in Castricum compleet. Het jongetje heeft niet alleen een gezicht gekregen
maar ook een eigen boek en een naam: Aak. Schrijver Hans Kuyper schreef het boek ‘De vloek van
het zwarte water’ over het leven van het jongetje van Uitgeest. Justin van Es, de winnaar van een
speciale Huis van Hilde-prijsvraag, heeft een hoofdrol in het boek gewonnen. Hij nam maandag dan
ook het eerste boek in ontvangst. Tachtig kinderen waren aanwezig om de onthulling en de
boekpresentatie bij te wonen.
(c) Nieuwsblad Kennemerland 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Nieuwe bewoner Huis van Hilde onthuld: jongetje van Uitgeest - Nieuwsblad Kennemerland
28-01-2015 /pagina 3 /editie NVC
CASTRICUM - Het Huis van Hilde te Castricum, het archeologiecentrum van de provincie, is weer
een bewoner rijker: het negenjarige jongetje van Uitgeest. Hij werd maandagochtend door
Gedeputeerde Elvira Sweet onthuld. De reconstructie en het skelet zijn te zien in Huis van Hilde.
Het skelet van de negenjarige jongen werd in de jaren '80 gevonden. Hij leefde in de late IJzertijd
(ca. 200 v. Chr.). Archeologen weten veel over dit gebied, het leven in die tijd, waarom daar werd
gewoond. Toch stelt de opgegraven jongen hen voor raadselen: het jongetje was namelijk
begraven, wat ongebruikelijk was voor die tijd. Bovendien is hij gevonden op een bijzondere locatie,
waarschijnlijk een rituele plek langs het water, de huidige Geesterweg. Hoe hij is gestorven, is tot
nog toe onbekend. Vorig jaar hebben archeologen scherven, delen van potten, resten van akkers,
greppels en mogelijk delen van gebouwen gevonden vlakbij vindplaats van de jongen.
Ook deze keer maakte Maja d’Hollosy de reconstructie. Hiermee zijn alle mensfiguren van het
archeologisch depot in Castricum compleet. Het jongetje heeft niet alleen een gezicht gekregen
maar ook een eigen boek en een naam: Aak. Schrijver Hans Kuyper schreef het boek ‘De vloek van
het zwarte water’ over het leven van het jongetje van Uitgeest. Justin van Es, de winnaar van een
speciale Huis van Hilde-prijsvraag, heeft een hoofdrol in het boek gewonnen. Hij nam maandag dan
ook het eerste boek in ontvangst. Tachtig kinderen waren aanwezig om de onthulling en de
boekpresentatie bij te wonen.
(c) Nieuwsblad Kennemerland 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Extra lezingen Oer-IJ in Huis van Hilde - Nieuwsblad Kennemerland
28-01-2015 /pagina 11 /editie NVC
CASTRICUM - Het aantal inschrijvingen voor de lezingen van de Oer-IJ Academie over de
ontstaan- en bewoninggeschiedenis van de regio overtreft alle verwachtingen. De zaal van het Huis

van Hilde is voor de eerste vier bijeenkomsten vol. Alle sprekers komen nu nog een keer terug naar
Castricum om een tweede avond te verzorgen.
De tweede lezing van Peter Vos staat nu gepland voor 5 februari. Begin maart komt
landschapsgeograaf Lia Vriend-Vendel haar verhaal over het veranderend grondgebruik in het OerIJ gebied nog een keer vertellen. Provinciaal archeoloog Rob van Eerden spreekt in maart over de
bewoningsgeschiedenis en in april sluit historisch geograaf Chris de Bont de reeks af met een
verhandeling over de geschiedenis van het veen in het Oer-IJ gebied. Lezingen waarvan ook de
eerste bijeenkomsten al zijn volgeboekt. Data voor de extra avonden van de laatste drie sprekers
worden nog bekend gemaakt.
Fysisch geograaf en wetenschappelijk onderzoeker - en geboren Beverwijker - Peter Vos bijt dus
het spits af met een verhandeling over de vroegste geschiedenis van het Oer-IJ. Samen met Jan de
Koning en Rob van Eerden werkt hij aan een publicatie over het ontstaan van het Oer-IJ. Het stuk
zal een belangrijk onderdeel zijn van het proefschrift dat Peter Vos in juni verdedigt.
Bezoekers aan de lezingen hebben vooraf of tijdens de pauze de gelegenheid de nieuwe
tentoonstelling over de ontstaan- en bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland in de
expositieruimte van het Huis van Hilde te bekijken.
Wie daar bij wil zijn, kan zich nog zich voor de tweede serie aanmelden via de website oer-ij.nl, of
een mail sturen naar stichtingoer-ij@ziggo.nl.
(c) Nieuwsblad Kennemerland 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Schap nog achter bungalows bij fort - Haarlems Dagblad
28-01-2015 /pagina HAA_Regio_02 /editie HAA /auteur HDC Media
Velsen Het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude (onder meer wethouders uit Haarlem en
Velsen) wil doorgaan met de ontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam. Het plan behelst het
opknappen en toegankelijk maken van het verwaarloosde fort en het bouwen van
vakantiebungalows bij het fort. Een eerder plan om die omstreden bungalows neer te zetten, is
gesneuveld.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
Kansen voor West II richt zich op duurzame energie - Cobouw
28-01-2015 /pagina Politiek /auteur Heijbrock, Ferry
Het programma ‘Kansen voor West II’ waar 190 miljoen aan Europese co-financiering voor
beschikbaar is, richt zich onder meer op een sprong qua aandeel van hernieuwbare
energievoorziening in de grote steden. Dat aandeel was in 2012 3,8 procent, en moet stijgen naar
14 procent in 2023.
Het geld dat beschikbaar wordt gesteld aan Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, is vooral
bedoeld voor projecten die de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van de vier betrokken provincies
en de vier grote steden versterken. De focus ligt daarbij op het mkb. Het programma is er verder op
gericht om het aandeel van koolstofarme hernieuwbare energiebronnen te vergroten.
In de strijd tegen werkloosheid in de steden is afgesproken dat de beschikbaarheid van
bedrijfsvoorzieningen in specifieke stedelijke gebieden in de vier grote steden met 10 procent
vergroot moet worden. Dat moet met name mkb-actviteiten aantrekken.
(c) Cobouw 2015 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Zonne-energie op afstand - Groot Alkmaar
28-01-2015 /pagina 11 /editie DDS
BERGEN/EGMOND-BINNEN - Zelf schone stroom opwekken met zonnepanelen is nu ook mogelijk
op een andere locatie dan op eigen daken. Coöperatie Bergen Energie heeft verschillende
projecten in de buurt. Instappen is mogelijk vanaf twee zonnepanelen. De verkoop van
zonnepanelen start binnenkort voor twee locaties: voor Zonneweide Bergen en Zonnedak Van der
Oord in Egmond aan den Hoef.
Iedereen kan lid worden van de coöperatie en meedoen aan een project. Op dit moment zijn er
twee locaties waar leden kunnen investeren in zonnepanelen.
Subsidie
Coöperatie Bergen Energie: 'Minstens vijftien jaar krijgen deelnemers een aanzienlijk deel van de
energiebelasting terug. Naar schatting zijn zonnepanelen in tien jaar terugverdiend. De levensduur
van de installaties is naar schatting 25 jaar.' De coöperatie verzorgt het totale traject voor haar
leden: plaatsing en onderhoud tot en met administratie. Deelnemers kunnen hun zonnepanelen
tussentijds verkopen als zij dat willen.
Inschrijven voor Zonneweide Bergen Fase 1 of voor Zonnedak Van der Oord in Egmond aan den
Hoef, is afhankelijk van het postcodegebied waarin geïnteresseerden wonen. Een andere eis is dat
zij kleinverbruiker zijn.
Aan de Bergerweg in Bergen (voormalige Anema-terrein) worden 780 zonnepanelen geplaatst. Per
zonnepaneel is de investering 338 euro bij een jaarproductie van 254 kilowattuur. Er is ruimte voor
100 150 deelnemers die wonen of werken in een van de volgende postcodegebieden: gemeente
Bergen 1861,1862,1871, gemeente Alkmaar 1817, 1831, 1832, gemeente Harenkarspel 1749.
In Egmond aan den Hoef aan de Krommedijk 14 is de investering per zonnepaneel 314 euro bij een
jaarproductie van 235 kilowattuur. Hier komen 310 zonnepanelen voor 40 50 deelnemers die
wonen of werken in een van de volgende postcodegebieden: gemeente Bergen 1861, 1865, 1931,
1934, 1935, gemeente Heiloo 1852, 1851, gemeente Alkmaar 1816, 1817.
Informatieavond
Coöperatie Bergen Energie houdt informatiebijeenkomsten op donderdag 12 februari bij blooming
hotel in Bergen om 20.00 uur en op dinsdag 17 februari in Stayokay Egmond-Binnen om 20.00 uur.
Aanmelden via www.bergenenergie.nl.
(c) Groot Alkmaar 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Weerstand tegen plan Poldermolen - Noordhollands Dagblad
28-01-2015 /pagina SCH_Regio_02 /editie SCH /auteur mike deutekom
m.deutekom@hollandmediacombinatie.nl
Wieringerwerf Er bestaat flinke weerstand tegen het plan om vlak bij de kern van Wieringerwerf een
zogenaamde ’Poldermolen’ neer te zetten. Dat blijkt uit de 217 zienswijzen die bij de gemeente
Hollands Kroon zijn ingediend.
De initiatiefnemers achter het Windpark Wieringermeer - energiebedrijf Nuon, Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN) en de bestaande windturbine-eigenaren verenigd in het Windcollectief
Wieringermeer - willen met de Poldermolen inwoners in het gebied de kans geven om te
participeren in windenergie. Inwoners van de Wieringermeer, Den Oever en Medemblik kunnen
investeren in de Poldermolen door coupures van vijftig euro te kopen tot een bedrag van 1500 euro.
Dat geld verdient men dan terug via de elektriciteitsrekening.

Als plek voor die Poldermolen hadden de initiatiefnemers een locatie langs de A7 boven het Motel
Wieringermeer van Van der Valk in gedachten. Daar zijn 217 omwonenden zacht gezegd geen
voorstander van. ,,Er zijn 169 ’individuele’ zienswijzen binnen gekomen en 48 via een
standaardbrief’’, laat een woordvoerster van de gemeente Hollands Kroon weten. Of de windturbine
- met een ashoogte tussen de negentig en honderdtwintig meter, afhankelijk van het model
waarvoor gekozen wordt - nu in elk geval daar niet doorgaat is nog onbekend. ,,Het ministerie van
Economische Zaken moet het rijksinpassingsplan voor het Windpark Wieringermeer vaststellen en
moet dus de knoop doorhakken. Wel wordt geprobeerd om in de stuurgroep (waar de gemeente
Hollands Kroon ook in vertegenwoordigd is) overeenstemming over dit onderwerp te bereiken’’,
geeft de gemeentewoordvoerster aan.
Of er veel belangstelling is van inwoners om te participeren in de Poldermolen is nog niet bekend.
Tot 25 januari konden belangstellenden zich op de website www.windparkwieringermeer.nl melden.
Bij onvoldoende animo komt de turbine er niet, zo geven de initiatiefnemers van het Windpark aan.
De turbine kost circa 4,5 miljoen euro.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Minister Kamp lokt investeerders uit China voor Nederlandse windparken - Het Financieele
Dagblad
28-01-2015 /pagina 9 /sectie Economie & Politiek
Amsterdam Minister van Economische Zaken Henk Kamp nodigt Chinese investeerders uit om in te
schrijven op biedingsprocessen voor Nederlandse windmolenparken. Dat zei de bewindsman
dinsdag in een toespraak tijdens een Chinees-Nederlandse energietop in China.Tussen 2015 en
2019 wil de minister vijf biedingsprocessen (tenders) starten, elk voor een beoogd vermogen van
700 megawatt. Het eerste biedingsproces begint eind dit jaar, zo verwacht Kamp.
Vorig jaar sloot de regering een Energie-akkoord met bedrijven, vakbonden en milieu-organisaties.
Het belangrijkste doel daarvan is om het aandeel hernieuwbare‘groene’ energie te vergroten van
4,4% nu naar 14% in 2020 en naar 16% in 2023. fd
Henk Kamp
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Energielabel woningen - Westfries Weekblad
28-01-2015 /pagina 18 /editie WFS
WEST-FRIESLAND - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wijst erop dat in januari of februari
alle huiseigenaren een voorlopig energielabel voor hun huis krijgen. En een folder over wat te doen
met dat label en hoe het label 'definitief' wordt. Het energielabel is van belang bij koop of verkoop
van een woning.
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is, variërend van heel zuinig (groen Alabel) tot het minst zuinig (rood A-label). Het voorlopige label dat op de deurmat valt, moet worden
omgezet in definitief label, als de woning wordt verhuurd of verkocht.
Omzetten van het voorlopige label in een definitief label kunnen woningeigenaren eenvoudig zelf
doen, zegt het ministerie, met behulp van een online tool. Een definitief label is bij verkoop en
verhuur van een woning verplicht en moet worden overhandigd aan huurder of koper. 'Gebeurt dit
niet dan kan dat een boete van 400 euro opleveren.'
'Met het energielabel wil de overheid bijdragen aan een grotere milieubewustheid. Het is bedoeld
om huiseigenaren te stimuleren om bestaande woningen energiezuiniger te maken,' zo wordt
gesteld. Meer info over het energielabel is te vinden op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Duurzaamloket
Om te helpen bij het energiezuiniger maken van bijvoorbeeld woningen, zijn de gemeenten in WestFriesland aangesloten bij het digitale energieloket www.duurzaambouwloket.nl. De site geeft
informatie over: energiebesparende maatregelen, bedrijven die deze maatregelen kunnen
uitvoeren, lokale subsidies voor energiebesparende maatregelen en per gemeente specifieke
acties, projecten, informatieavonden, etc.
Subsidiepot leeg
Overigens moet gemeente Hoorn melden dat de lokale subsidiepot voor energiebesparende
aanpassingen op de woning al weer leeg is. Aanvragen konden vanaf 15 januari worden ingediend
en de pot van gemeente was 70.000 euro groot.
Diezelfde dag stond de teller voor aanvragen al 120 stuks en was omgerekend de subsidiepot leeg;
(er was de mogelijkheid van 15% subsidie op echte kosten, met een maximum van 1000 euro).
'Nieuwe aanvragen worden niet meer behandeld,' meldt gemeente Hoorn.
Inwoners worden voor alternatieven gewezen op de duurzaamheidslening, bij grotere projecten aan
de woning (minimaal 2500 euro investering) en op het lage BTW-tarief op arbeidsuren bij isolatieen duurzaamheid werken.
(c) Westfries Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Purmerend wint Award - Gezinsblad Purmerend
28-01-2015 /pagina 1 /editie HGB
PURMEREND - Gemeente Purmerend heeft afgelopen week de Award Duurzame Energie NoordHolland 2014 gewonnen. Dit betekent dat Purmerend in 2014 per inwoner de meest duurzame
energie heeft geproduceerd. Wethouder Mario Hegger nam de award in ontvangst uit handen van
gedeputeerde Jaap Bond.
De prijs werd uitgereikt tijdens het Jaarcongres van het Servicepunt Duurzame Energie NoordHolland. Purmerend was genomineerd in de categorie voor duurzame energieproductie. Gemeente
Purmerend realiseert een CO2-reductie van 2.374 kg per inwoner per jaar met projecten gericht op
duurzame energieproductie.
Het merendeel van de duurzame energieproductie in Purmerend betreft de biowarmte van
Stadsverwarming Purmerend. Daarnaast zijn in de toekenning van de award de groene stroom van
producent HVC en het nog te realiseren zonnepanelenpark opgenomen.
Bekroning
Wethouder Mario Hegger ziet de award als een mooie bekroning op de ambitie van de gemeente
om een van de duurzaamste steden van Nederland te zijn. De biowarmtecentrale van
Stadsverwarming Purmerend speelt daar een belangrijke rol in. ‘De biowarmtecentrale levert
duurzame energie aan 70% van de Purmerenders’ aldus Hegger. ‘Daarmee levert zij een grote
bijdrage aan de verduurzaming van onze stad. Deze award voor de meest duurzame
energieproductie onderstreept dat nog eens.’
Elk jaar organiseert het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland de uitreiking van de Awards
Duurzame Energie. De winnaars van de Award worden bepaald op basis van de gegevens uit de
CO2-monitor.
(c) Gezinsblad Purmerend 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Wind levert banen op - Haarlems Weekblad
28-01-2015 /pagina 44 /editie NBY
IJMUIDEN - Het besluit van Minister Kamp om drie grote gebieden aan te wijzen voor offshore
windmolenparken is goed ontvangen in IJmuiden.
Zeehaven IJmuiden N.V. ziet goede perspectieven voor Offshorewind in de Noordzee.
Met name de respectievelijke bouw van 700 Mw in 2017 en 700 Mw in 2018 voor de kust van ZuidHolland en de realisatie van 700 Mw voor de kust van Noord-Holland in 2019 biedt goede kansen
voor Zeehaven IJmuiden N.V. en voor de in de regio gevestigde gespecialiseerde bedrijven.
De kans dat de haven van IJmuiden nauw betrokken wordt bij de projecten is aannemelijk laat
Peter van de Meerakker, algemeen directeur Zeehaven IJmuiden N.V. weten. 'Bij de bouw van
windmolenpark Luchterduien ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort worden er vanuit IJmuiden
diverse ondersteunende activiteiten georganiseerd. We hopen dat de haven van IJmuiden ook bij
de komende bouw van de nieuwe windmolenparken een belangrijke rol gaat spelen.'
(c) Haarlems Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
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De Broedplaats - Vrij Nederland
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Lokale energieonderneming wil volledig voorzien in zelf opgewekte stroom.
Haarlemmermeers eigen energiebedrijf. De lokale stroom- en gasonderneming Tegenstroom
droomt ervan haar drooggepolderde gemeente volledig te voorzien van zelf opgewekte stroom.
Zonder financieel winstoogmerk, de winst is een reductie in CO2-uitstoot. De eerste stap is de
installatie van 24.000 zonnepanelen op de daken van 3000 sociale huurwoningen – die hiernaast is
nummer 250, ongeveer. De gemeente Haarlemmermeer wil graag wat onafhankelijker zijn wat
voedsel- en energievoorziening betreft. ‘Het power to the people-verhaal’, noemt initiatiefnemer
Andrea van de Graaf dat: hou het dichtbij, ga eens bij je buren eten, ruil meer en los dingen lokaal
op. Die power, zegt ze eerlijk, komt in haar geval voort uit angst. ‘We halen nu energie van heel ver
weg. Het Midden-Oosten, Rusland. Als de landelijke overheid minder afhankelijk wil zijn van Poetin,
gaat ze naar de VS voor gas. Maar we moeten het zelf oplossen. In Saoedi-Arabië bouwen ze
kerncentrales. Kennelijk verwachten ze dat hun olie snel opraakt. Zij zorgen zelf vast voor
alternatieve energie, waarom doen wij dat niet? Uit onderzoeken blijkt dat we in Nederland al in
2030 lokaal aan onze eigen energiebehoefte zouden kunnen voldoen.’
Van de Graaf: ‘In deze gemeente is de politieke wil er, maar voor de landelijke overheid spelen er
te veel politieke belangen. Maar die transitie moet gaan gebeuren. We stevenen nu af op een
ecologische ramp, we moeten vaart gaan maken.’
Met z’n drieduizenden niet, nee. Maar doe vierhonderd van dit soort projecten en je komt een eind,
denkt Van de Graaf.
Het begin is er. Met dit project, dat bestaat sinds maart 2014, wil Tegenstroom ‘laten zien dat het
kan’. En vervolgens is het versnellen, opschalen en al dit soort initiatieven aan elkaar verbinden om
een bestendig netwerk te creëren. Ze krijgen belletjes van andere gemeenten – Utrecht, Alphen
aan de Rijn – en veel bezoekers op hun seminars. Tegenstroom gaat nu brieven sturen naar
duizend huishoudens in Nieuw-Vennep en Hoofddorp, eigenhandig in de enveloppen gestopt met
behulp van vijfendertig reeds van zonnepanelen voorziene Haarlemmermeerders. ‘Zo
hartverwarmend,’ vindt Van de Graaf dat. ‘Dat vind ik nou echt het power to the people-verhaal.’
De Haarlemmermeer wil onafhankelijker zijn wat voedsel- en energievoorziening betreft.
VN bezoekt broedplaatsen van vernieuwing. Suggesties: broedplaats@vn.nl
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Economie
Provincie krijgt gelijk in kwestie Distriport - Noordhollands Dagblad
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door Martin Menger
Berkhout De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman moeten de provincie Noord-Holland om te
beginnen een schadevergoeding van 2,2 miljoen euro betalen. Het gerechtshof heeft daarmee de
weg vrij gemaakt voor een grotere claim van het provinciaal bestuur. De schadeclaim die de twee
bedrijven op hun beurt hadden ingediend tegen de provincie is door het Amsterdamse Hof
afgewezen.
Het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout werd inzet van een juridisch steekspel, toen de
projectontwikkelaars de grond die ze aan Noord-Holland om fiscale redenen hadden verkocht, niet
wilden terugkopen. Daarop ontbond de provincie het koopcontract. De ontwikkelaars stapten
vervolgens naar de rechter: zij vinden dat zij schade hebben geleden. Noord-Holland deed
hetzelfde en heeft nu gewonnen in hoger beroep.
De totale schade door de zaak Distriport wordt door de provincie op veertien miljoen euro geschat.
Het Hof vindt nu dat een voorschot van 2,2 miljoen euro op zijn plaats is.
Regionaal 8: Echte afrekening Distriport is nog hoger
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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De echte afrekening van Distriport is nog hoger - Noordhollands Dagblad
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Vervolg van voorpagina
Berkhout De eerste ’rekening’ die voor het afketsen van bedrijventerrein Distriport moet worden
betaald, is ruim 2,2 miljoen euro. De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman draaien daar
volgens het gerechtshof voor op. Maar daarmee is de kous nog niet af.
Eerder werd al duidelijk dat de provincie volgens een eerste schatting de geleden schade door het
fiasco op 13,8 miljoen euro heeft getaxeerd. Nu het Amsterdamse hof de provincie in het gelijk
heeft gesteld, komt volgens gedeputeerde Jan van Run stap twee. Wat hem betreft gaan
Gedeputeerde Staten onderzoeken hoe groot de geleden schade nu precies is. Dat wordt dan de
uiteindelijke claim richting de ontwikkelaars.
In 2008 waren de kemphanen nog zakelijke partners. Achter Berkhout werd 112 hectare grond
gekocht, bedoeld voor een nieuw terrein voor de distributiebedrijven. Om de omzetbelasting zo laag
mogelijk te houden, werd besloten dat Noord-Holland de grond van de ontwikkelaars zou
overkopen. Wanneer deze dan volgens de wet ’bouwrijp’ zouden zijn, was dezelfde transactie in
omgekeerde volgorde afgesproken. In 2010 ging dat mis, omdat de ontwikkelaars gezien de
instortende markt geen trek meer hadden in dat financiële risico.
Vier rechtszaken verder lijkt het pleit nu beslecht. De provincie heeft al beslag laten leggen op
andere dure bouwgrond om de claim veilig te stellen. ,,Ik had liever gezien dat we het oude plan
gewoon hadden uitgevoerd’’, aldus Van Run in een reactie. ,,Goed dat het hof nu ook vindt dat wij
juist hebben gehandeld.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Meer geld óf meer vakantie? Dat wil ik zelf bepalen - NRC Next
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Wij willen zelf kiezen
Belonen Zijn secundaire arbeidsvoorwaarden heel belangrijk voor je? Niet echt, zeggen de
respondenten van het Beloningsonderzoek van NRC en Vlerick Business School. Wat helpt: meer
invloed.
De afgelopen negen maanden nam Vandebron 25 nieuwe medewerkers aan. Het jonge bedrijf
handelt in duurzame energie en sprak met sollicitanten over hun idealen, dromen en visies.
Sommige nieuwe werknemers kwamen rechtstreeks van de universiteit, anderen hadden al
ervaring opgedaan bij multinationals. Het woord pensioen viel niet één keer. Over andere
secundaire arbeidsvoorwaarden werd evenmin onderhandeld. 'Er is voor iedereen een gratis
biologische lunch van de Buurtboer, dat is de enige secundaire arbeidsvoorwaarde die we hebben',
zegt medeoprichter Pieter van Wijk lachend.
Om mensen te behouden verwacht hij wel dat zijn bedrijf moet nadenken over 'zaken als pensioen'.
Ingewikkeld zal het niet worden. 'We willen dat mensen bij ons werken omdat ze enthousiast zijn
over onze missie, niet omdat het pensioenplan zo goed is.'
Van Wijk had het sentiment onder de deelnemers aan het Beloningsonderzoek niet beter kunnen
verwoorden. De hoogte van het loon en het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket heeft nauwelijks
invloed op de motivatie en de betrokkenheid van medewerkers, bleek in 2013 uit dit onderzoek.
Werkgeluk gaat over een uitdagende werkomgeving, een bedrijfscultuur om trots op te zijn en een
transparant beloningssysteem waar je in het beste geval als medewerker invloed op hebt, lieten de
respondenten weten aan de onderzoekers van Vlerick, de Vlaamse Business School die het
onderzoek jaarlijks uitvoert in opdracht van deze krant.
Of mensen zingend naar het werk gaan en net dat stapje harder willen lopen, wordt voor slechts 5
procent bepaald door de hoogte van het salaris. De secundaire arbeidsvoorwaarden bungelen met
3 procent onderaan de lijst met zaken die van invloed zijn op arbeidsmotivatie.
Dat is best paradoxaal als je weet dat bedrijven gemiddeld 20 procent van de loonkosten besteden
aan secundaire arbeidsvoorwaarden als verzekeringen, mobiliteit, (aanvullende)
pensioenregelingen, een dertiende maand, verlofregelingen en vakantiegeld. Daarom
ondervroegen de onderzoekers de respondenten dit jaar over het nut, de noodzaak en hun wensen
ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden. Moeten bedrijven secundaire
arbeidsvoorwaarden afschaffen? En wat zorgt ervoor dat medewerkers wel waarderen wat hun
baas aanbiedt?
Het is niet dat werknemers ontevreden zijn over het arbeidsvoorwaardenpakket van hun werkgever
de ondervraagden waarderen de voordelen in het pakket met een 3,9 op een schaal van vijf. Het is
vooral de flexibiliteit die te wensen overlaat. De respondenten zijn ontevreden over zowel de
persoonlijke relevantie van het pakket als over de keuzevrijheid.
'Het is niet meer van deze tijd dat werkgevers en vakbonden een pakket arbeidsvoorwaarden
bepalen dat moet gelden voor alle medewerkers', zegt Joke van der Velpen, specialist in flexibele
arbeidsvoorwaarden bij Raet. Net als uit het Beloningsonderzoek blijkt uit onderzoek van de HRdienstverlener dat de moderne werknemer niets liever wil dan zelf de regie voeren.
Twee op de drie medewerkers willen zelf bepalen wanneer en waar hij werkt. Bijna 80 procent wil
de regie hebben over zijn persoonlijke ontwikkeling, en tweederde van de medewerkers wil zelf zijn
HR-zaken regelen, zoals of je je vakantiegeld uitbetaald krijgt of omzet in extra vakantiedagen. Het
liefst op een moment dat het hem uitkomt (61 procent); thuis op de bank of onderweg in de trein.

Werknemers flexibiliteit bieden op het gebied van arbeidsvoorwaarden past ook in de cultuur van
ondernemerschap die steeds meer bedrijven propageren, volgens Geert Jan Eissens van de
Human Capital Group. 'Werkgevers willen dat medewerkers zich ondernemend gedragen, dat ze
zelf de verantwoording nemen en functioneren in zelfsturende teams, dan moet je ze als het gaat
om arbeidsvoorwaarden ook niet als kleuters behandelen.'
Secundaire arbeidsvoorwaarden afschaffen omdat het niet meteen leidt tot tevreden werknemers,
vinden Van der Velpen en Eissens geen goed idee. Werknemers kunnen wellicht niet warmlopen
voor de ongevallenverzekering of de pensioenregeling; het geld wat erin omgaat willen ze wel
graag behouden. Arbeidsvoorwaarden kapitaliseren en als salaris uitkeren, is fiscaal niet
aantrekkelijk (loon wordt zwaarder belast dan arbeidsvoorwaarden).
Het antwoord op de groeiende behoefte van werknemers om het werk en alles eromheen zelf te
regelen is een persoonlijk keuzebudget volgens de experts. Dat houdt in dat de secundaire
arbeidsvoorwaarden die zijn uit te drukken in geld worden omgevormd naar een maandelijks
budget. De medewerker beslist per maand wat hij doet met het geld; opsparen, laten uitkeren in
geld, extra vrije dagen kopen, investeren in een opleiding die niet door de baas wordt betaald
enzovoort.
Het probleem van een generiek arbeidsvoorwaardenpakket is de waardering, zegt Jeroen Krosse
van Tasper, een bureau dat bedrijven helpt arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren. 'Hoe kun je nu
waardering opbrengen voor een ouderschapsregeling als je geen kinderen hebt? Of waarom zou je
blij zijn met ouderdomsdagen als je twintig bent?'
Door medewerkers zelf te laten kiezen, snijdt het mes volgens hem aan twee kanten: het wordt
overzichtelijker omdat abstracte voorwaarden in geld worden uitgedrukt, en de tevredenheid bij
medewerkers stijgt omdat ze zelf kunnen kiezen wat ze belangrijk vinden en wat bij de fase in hun
leven past.
IT-dienstverlener Sogeti verkleinde vorig jaar juni het standaardpakket secundaire voordelen tot het
minimale (lees: wettelijk verplichte). Het basispakket bestaat sindsdien uit niet veel meer dan een
basispensioenregeling, 26 vakantiedagen en een simkaart voor de telefoon. Wie meer vrije dagen
wil, zekerheid voor de oude dag of een dure iPhone 6 kan het zelf financieren. Alle 2.700
medewerkers ontvangen een beloningsbudget om zelf mobiliteit, vakantie en salaris te regelen (de
hoogte van het salaris hangt samen met de keuzes; wie kiest voor de fiets in plaats van een
leaseauto of voor weinig vrije dagen houdt meer geld over). Ook is er een persoonlijk budget van
35 euro per maand; dit wordt gebruikt als bijdrage voor een telefoon, een opleiding of seminar dat
niet door de baas wordt vergoed, of als zakcentje in de dure maanden.
Medewerkers vinden de nieuwe werkwijze overzichtelijk en ze zijn blij dat ze af zijn van de vele
regels en procedures. De Klein lacht als hij terugdenkt aan het 'mobiliteitsregelement', 'een draak
van een document'. Het zijn 55 pagina's en zo dichtgetimmerd dat er nauwelijks iets mogelijk was.
Niet bepaald passend bij een bedrijf dat zich profileert met kernwoorden als resultaatgericht en
vertrouwen. Mensen vertellen uit welke 'mobiliteitsopties' ze kunnen kiezen en hoe dat werkt, kan
ook in een paar pagina's, zegt De Klein.
Van de 1,4 miljoen werknemers in de database van Raet heeft 7 procent een persoonlijk
keuzebudget. Dat aantal groeit snel. Van Ziggo tot de waterschappen; steeds meer bedrijven laten
medewerkers zelf hun secundaire arbeidsvoorwaarden regelen. Vanaf 1 januari 2015 hebben alle
ambtenaren bij de provincies een individueel keuzebudget. Volgend jaar volgen de
gemeenteambtenaren.
Volgens Van der Velpen van Raet zijn bedrijven enthousiast. Vooral ook omdat de flexibele
budgetten helpen de kosten te beheersen.
Ze neemt de vakantiedagen als voorbeeld; doordat mensen vakantiedagen krijgen uitbetaald als ze
geen andere keuze maken, ontstaan er geen 'stuwmeren' van opgespaarde vakantiedagen. Veel
kleinere bedrijven kunnen het financieel niet aan als medewerkers er massaal voor zouden kiezen
hun opgespaarde vakantiedagen uit te laten betalen.

Kiezen ze ervoor de dagen op te nemen, dan is er ook een probleem. Voor de drie maanden die
een medewerker vrijaf neemt, moet tenslotte ook een vervanger worden ingehuurd.
Wat het effect is van een keuzebudget op de medewerkerstevredenheid is nog niet onderzocht.
Wel bood Raet een aantal werkgevers aan de oude situatie in stand te houden voor medewerkers
die nog niet toe waren aan een keuzebudget. Een jaar later werd deze optie niet meer gebruikt; alle
medewerkers wilden zelf aan het roer staan.
Een ander pijnpunt dat naar voren komt in het Beloningsonderzoek is de communicatie over
arbeidsvoorwaarden. Aanvankelijk zeggen de respondenten goed op de hoogte te zijn van de
samenstelling van hun pakket en geen vragen te hebben. Als later echter gerichte vragen worden
gesteld, blijkt er grote onwetendheid te zijn. Respondenten weten niet of ze zijn verzekerd voor
arbeidsongevallen en of de werkgever de nabestaandenwet aanvult (allebei in 30 procent van de
gevallen) of ze recht hebben op zorgverlof (20 procent) of een overlijdensrisicoverzekering (22
procent) en hoe het pensioen is opgebouwd (15 procent).
Werkgevers investeren veel in secundaire arbeidsvoorwaarden, maar als medewerkers zich
nauwelijks bewust zijn van het voordeel ervan, is het logisch dat het effect op de arbeidsmotivatie
minimaal is, zegt onderzoeksleider Xavier Baeten. Maar belangrijker nog: HR-afdelingen
communiceren te technisch. 'Een pensioenregeling van twintig kantjes met kleine letters raakt je
niet; een filmpje over nabestaanden die zich goed redden vanwege de aanvulling op de
nabestaandenwet wel.'
Baeten raadt aan helder te communiceren en de kosten en de baten te analyseren. Niet door
salarisonderzoeken en gesprekken met externe adviseurs, maar simpelweg door te rade te gaan bij
de medewerkers. 'Er is veel te weinig creativiteit rondom dit soort voorwaarden, terwijl werknemers
schitterende ideeën kunnen aanbrengen.' In het vorige Beloningsonderzoek kwam naar voren dat
inspraak een van de krachtigste indicatoren is voor arbeidsmotivatie.
Natuurlijk kun je er als werkgever voor kiezen het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden te
minimaliseren, omdat je ziet dat het geen effect heeft. Maar de werkgevers die volgens de
hoogleraar de komende jaren het verschil gaan maken, zijn degenen die hun arbeidsvoorwaarden
weten te verkopen en de link kunnen leggen met de identiteit en de eigenheid van het bedrijf.
Arbeidsvoorwaarden zijn een krachtig signaal van de bedrijfscultuur, zegt Baeten en dat is de beste
reden om erin te investeren in plaats van het af te bouwen (of het moet onderdeel zijn van je
verhaal).
Een voorbeeld daarvan is softwarebedrijf SAS. Hun campus in de Verenigde Staten keer op keer
benoemd als 'Great Place to Work' en de inspiratie voor Google bij het opzetten van hun eigen
campus heeft zelfs een zwembad, masseurs en kinderopvang. De 180 medewerkers van SAS
Nederland hebben hun basis op een landgoed in het Gooi. Ze hebben weliswaar geen zwembad,
maar wel het beste bedrijfsrestaurant van het land, vorig jaar verkozen in nrc.next. 'SAS is een
'caring company', zegt HR-manager Remco Korzaan, '95 procent van ons kapitaal rijdt 's avonds
naar huis. Ons doel is dat ze terugkomen en dat ze het naar hun zin hebben.'
En die zorg gaat ver: medewerkers kunnen de auto laten wassen, de was laten strijken en
privépakketjes worden door de postkamer rond gebracht. Medewerkers die thuis in een lastig
parket zitten, bijvoorbeeld vanwege een scheiding, worden bijgestaan door een jurist. Korzaan: 'We
proberen medewerkers maximaal te 'ontzorgen', daardoor kunnen medewerkers zich maximaal op
hun werk focussen.'
SAS bewijst dat secundaire arbeidsvoorwaarden een krachtig signaal kunnen zijn van de
bedrijfscultuur, zegt Baeten. Dat is de beste reden om toch te investeren in plaats van
minimaliseren. 'Benefits geven het bedrijf een gezicht en zorgen voor de verbondenheid die
mensen zo aantrekt bij start-ups. Als het je zoals bij SAS lukt om met arbeidsvoorwaarden een

aansprekend en onderscheidend verhaal te vertellen dat afstraalt op de reputatie van het bedrijf,
dan sta je opeens bovenaan de lijst van populaire werkgevers.'
Verantwoording van het onderzoek
Het Grote Beloningsonderzoek is georganiseerd door NRC Handelsblad, nrc.next en de Vlerick
Business School, een onafhankelijke businessschool met campussen in Brussel, Gent, Leuven,
Sint-Petersburg en partnerships met universiteiten in Beijing en Zuid-Afrika.
Ruim vierhonderd Nederlanders in loondienst beantwoordden vragen over de tevredenheid en
kennis over het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket van hun werkgever.
Negentig procent van de respondenten is hbo of universitair geschoold en de steekproef is gelijk
verdeeld over mannen en vrouwen. Behalve dat er werd gekeken naar kennis en tevredenheid,
werd het belang getoetst van 38 secundaire arbeidsvoorwaarden. Door te kijken wat de houding is
ten opzichte van keuzemogelijkheden in het pakket en de wensen van de uitbetaling van de bonus,
ontstaat een betrouwbaar beeld van de houding van hoogopgeleide Nederlandse werknemers over
hun secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wat is het belangrijkst?
Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn beloningen van je werkgever bovenop je salaris. Deze vijf
willen werknemers niet missen.
1. Opleidingen
2. Pensioenvoorziening
3. De mogelijkheid tot thuiswerken
4. Vakantiedagen
5. Uitruilen van tijd en geld
Hier kunnen werknemers best zonder
1. Kortingen, bijvoorbeeld op een fitnessabonnement
2. Een winkeltje op het werk met bijvoorbeeld cadeauartikelen
3. Strijkservice
4. Persoonlijke verzorging op het werk zoals een kapper
5. Kinderopvang op het werk
Pensioen wint het van de leaseauto
Als het budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden stijgt, wil 62 procent van de medewerkers
investeren in het pensioen, meer dan de helft wil meer vakantiedagen. Als de werkgever het budget
verlaagt, kiest 62 procent ervoor te bezuinigen op de auto van de zaak. Respondenten
beoordeelden het belang van een auto met een 2,3 op een schaal van 5. Net zo (on) belangrijk als
de overlijdensrisicoverzekering. Hierin bestaat wel een sekseverschil: mannen waarderen een
leaseauto meer dan vrouwen, die kiezen eerder voor een bedrijfsfiets of een ov-abonnement.
Kiezen blijkt toch wel moeilijk

Respondenten zeggen meer keuzes te willen maken in de samenstelling van het secundaire
arbeidsvoorwaardenpakket. Maar als ze in het onderzoek echter de keuze krijgen voor minder loon
en meer voordelen, óf andersom dan wordt er geen keuze aangegeven (een 3 op de schaal van
vijf, wat staat voor 'neutraal', oftewel 'ik weet het niet'). Alleen vakantie voor loon of andere
voordelen omruilen, dat willen ze niet.
Uitbetaling bonus
Medewerkers die de keuze krijgen hun bonus op verschillende manieren te laten uitbetalen kiezen
als eerste voor cash (93 procent), daarna respectievelijk voor vakantiedagen (53 procent), pensioen
(48 procent) en opleiding (43 procent).Bij een bonus van 100 euro gaat er 60 euro direct naar de
bank, 18 euro naar de aankoop van extra vakantiedagen, 15 euro naar het pensioen en wordt 11
euro geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling.
wat is onbelangrijk?
(c) NRC Next 2015 alle rechten voorbehouden
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Wajongers kunnen ervaring opdoen bij Tata Steel - Noordhollands Dagblad
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IJmuiden Tata Steel biedt aan werkzoekenden met een Wajong-uitkering de mogelijkheid om
werkervaring op te komen doen. ,,Vanuit verschillende afdelingen kan dat, waarmee het uitzicht op
het vinden van een betaalde baan op de arbeidsmarkt wordt vergroot’’, aldus Petra Nordholt die
zich vanuit de afdeling Recruitment speciaal bezig houdt met het vinden van de juiste werkplekken
voor Wajongers.
,,Door een actieve samenwerking met de kandidaat, zijn/haar jobcoach en onze afdelingen
Gezondheid & Welzijn en Recruitment zorgen wij dat je als Wajonger op een geschikte
werkervaringsplaats komt en met de juiste begeleiding kan werken aan het realiseren van jouw
doelstelling: klaargestoomd worden voor die betaalde baan’’, stelt ze.

Belangstellenden die meer informatie willen over werkervaringstages kunnen contact opnemen met
Petra Nordholt, Corporate Recruiter, tel. 0251-494308 of per mail petra.nordholt@tatasteel.com
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Bedrijf wil 5 hectare grond in of bij Edam - Noordhollands Dagblad
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j.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl
door Jacco van Oostveen
Gemeente maakt naam ondernemer niet bekend
Edam Een grote, nog onbekende ondernemer uit Edam-Volendam heeft in 2017 behoefte aan vijf
hectare industriegrond. Het bedrijf heeft nog geen keuze gemaakt tussen EdamWest/Oosthuizerweg en een ander bedrijventerrein in de regio. Kiest de ondernemer voor Edam,
dan is de geplande uitbreiding van het industrieterrein in theorie in één klap zo goed als gevuld.
De gemeente wil de naam van het bedrijf in het kader van privacy niet bekendmaken. Wel bevestigt
de gemeente dat de partij zich kort geleden heeft gemeld, dus ná de enquête onder plaatselijke
ondernemers over de behoefte aan industriegronden in Edam-Volendam. Uit die enquête,

afgenomen in september 2014, bleek dat er veel animo is voor een plek op EdamWest/Oosthuizerweg. Bedrijven uit Edam-Volendam en Zeevang willen samen 65.000 vierkante
meter gebruiken, méér dan de maximale uitbreiding van 5,5 hectare bruikbare bouwgrond.
Met de grote ondernemer erbij, zou de vraag het aanbod ruimschoots overstijgen. Een luxepositie
dus voor de gemeente, al houdt woordvoerder Leendert Klein een slag om de arm. ,,Als een bedrijf
enthousiast reageert op een enquête, wil dat nog niet zeggen dat ze het gaan doen. Daarbij bestaat
de kans dat deze ondernemer voor een ander bedrijventerrein in de regio kiest.’’ Baanstee-Noord,
dat grotendeels leeg staat, lijkt een logische kandidaat.
De grote vraag is natuurlijk: wie is die onbekende ondernemer? Er zijn weinig bedrijven in EdamVolendam die voor de gewenste hoeveelheid industriegrond – ruim zeven voetbalvelden – in
aanmerking komen. Boon Edam, Kras Recycling, Kivo en Fardem Packaging zijn het niet, laten
woordvoerders van deze bedrijven weten. Bart Smit en Klaas Puul waren niet bereikbaar voor
commentaar. Voorzitter Alfred de Jong van Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam zegt niet
te weten om welke bedrijf het gaat.
Regionaal 7: Vijf bezwaren tegen uitbreiding
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Op het dak vergaderen in ’skybox’ langs de snelweg - Noordhollands Dagblad
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Middenmeer Vergaderen in een soort ’skybox’ met het uiterlijk van een kassencomplex op het dak
van een gloednieuw bedrijfsverzamelgebouw. Dat kan binnenkort op Agriport A7 in Middenmeer.
De eigenaar van het agrarisch en logistiek bedrijventerrein laat een energiezuinig pand van twee
miljoen euro bouwen, waar meerdere ondernemers onderdak kunnen krijgen.
De bouw bij de toegangsweg naar het industriepark aan de Koggenrandweg moet spoedig
aanvangen en zal naar verwachting voor de jaarwisseling zijn afgerond.
,,We krijgen steeds vaker vragen van bedrijven die zich hier willen vestigen. Er is genoeg animo’’,
stelt Jack Kranenburg van Agriport. ,,Die partijen zijn te klein om kavels van vierduizend vierkante
meter te kopen, maar denken wel dat hun diensten aanvullend zijn op wat hier al zit. Zoals
bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf.’’
Het Hoornse architectenbureau Koorn heeft in opdracht van Agriport een gebouw van drie
bouwlagen ontworpen voor huisvesting van vier tot acht bedrijven.
Deze huurders krijgen in het pand, dat circa dertig bij dertig meter en ruim tien meter hoog is, hun
eigen plek. En kunnen gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten om te vergaderen, presentaties
en andere bijeenkomsten te houden. Ook wordt een daktuin ingericht.
,,Via de skybox op het dak en de zonnecellen die we daarin willen verwerken, laten we een pand
maken dat zonder gebruik van fossiele brandstoffen gekoeld, verwarmd en verlicht wordt’’, aldus
Kranenburg. Het gebouw heet ’Energy Building’. ,,Maar dat kan nog veranderen.’’
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Landbouw veeteelt en visserij
'Stede Broec is goed voor bijen' - Westfries Weekblad
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STEDE BROEC - Een zomer met veel zon en af en toe een buitje, veel bloeiende planten met
stuifmeel én een gemeente die extra aandacht heeft voor bijen-vriendelijke beplanting in het
openbaar groen, d t helpt bij het weer op peil brengen van bijenvolken. Stelt de Bijenhouders
Vereniging West-Friesland. 'Stede Broec is goed voor bijen. Het zou mooi zijn als ook andere
gemeenten dit voorbeeld volgen.'
De imkers in Stede Broec benaderden de gemeente in 2013 om hulp bij de strijd tegen groot verlies
van bijenvolken, ook in West-Friesland. Op het dieptepunt ging ook hier zelfs 50% van de
bijenvolken dood in de winter. Met de grote achterstanden als gevolg in de zomer.
Bijen zijn enorm belangrijk in de voedselketen van insecten tot en met vogels en zoogdieren, want
ze zorgen voor de bestuiving van bloeiende planten en bomen, waarvan de zaden en vruchten
immers weer voedsel zijn voor bijvoorbeeld muizen en vogels, etc. Veel bloeiende planten en
bomen zijn niet alleen een genot om te zien, maar ook van groot belang in van de voedselketen in
de dierenwereld, aldus de imkers.
Land van Honing
En zij wisten toenmalig wethouder Piet Zwaan te overtuigen waarna de imkers met groenopzichter
Richard Kunne een locatie konden zoeken om in 2014 't Landje van Honing' te kunnen openen. De
negen bijenkasten vlakbij De Tocht hebben inmiddels prima honing opgeleverd, waaraan zelfs een
werking tegen hooikoorts wordt toegeschreven.
Maar er is meer. Stede Broec is in de groenvoorziening bovendien rekening gaan houden met
bijenvriendelijk beplanting, vanuit de gedachte dat bijen goed gedijen bij veel variatie in bloemen en
dus ook in hun voedsel.
Groenstroken
In het najaar van 2013 zijn in de groenstroken die de noord- en zuidgrens van de gemeente
vormen, bewust mengsels van bloembollen geplant die in het voorjaar bloeien; met een
opeenvolging van verschillende soorten bolbloemen zoals b.v. crocus, wilde tulpjes en narcissen,
blauwe druifjes, sneeuwroem. In de termen van de deskundigen is daarmee iets gedaan aan 'de
drachtverbetering voor de bijen en andere bloembezoekende insecten'. Ook werden groenstroken
'zwart' gemaakt, ofwel ontdaan van gras met als resultaat 'bloemrijke stukjes met veel wilde
bloemen, zoals margriet, korenbloem, gele ganzebloem, bolderik'.
Belangrijk

Het massaal sterven van bijenvolken is gelukkig al een stuk minder, zo constateren Stede Broecer
imkers terugkijkend op 2014. Naast bestrijding van andere oorzaken, (de varroa-mijt, die op de
larven van bijen parasiteert en het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen worden genoemd), is
aangepast gemeentelijk groenbeheer één van de belangrijke stappen in het tot staan brengen van
de teruggang in bijenvolken, zo wordt gesteld. 'Het zou mooi zijn als ook andere gemeenten dit
voorbeeld volgen.'
Meer info: www.bijenteeltverenigingwestfriesland.nl.
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’Wij helpen juist de natuur’ - Noordhollands Dagblad
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Jagers contra Partij voor de Dieren

Vervolg van voorpagina
Petten ,,Niet meer vrij jagen in stiltegebieden? Onvoorstelbaar. Dan ga je voorbij aan de realiteit.
Wij zijn schadebestrijders en investeren in de natuur.’’
Jager Erwin Smit (48) van Wildbeheerseenheid De Noordkop heeft geen goed woord over voor het
voorstel van de Partij voor de Dieren en drie andere statenfracties om ’de plezierjacht’ in
rustgebieden te verbieden. De statencommissie ruimte en milieu behandelt het voorstel op 9
februari.
Erwin Smit (48) is een van de 154 leden van de WBE. Het werkgebied van deze jagersvereniging is
28.000 hectare groot. Smit: ,,Een verbod heeft ook gevolgen voor niet-stiltegebieden. Wild wordt
ongemoeid gelaten, dus zal het zich verder verspreiden. En wildschade is nu al een groot probleem
voor agrariërs.’’
PvdD wil alleen de ’hobbyjacht’ aanpakken. De jacht zuiver om wildschade tegen te gaan blijft
buiten schot. Statenlid Bram van Liere: ,,Het jagen puur om de lol kost jaarlijks in Nederland een
miljoen dieren.’’ Volgens hem bestaat 10 procent van het jagen uit plezierjacht.
Voor Jan Koolhof van de Wildbeheerseenheid Texel bestaat er geen plezierjacht. ,,Ik schiet geen
haas alleen voor de lol. Niemand. Natuurlijk trekken we er graag op uit. We schieten om schade te
voorkomen.’’
Rompslomp Zonder vergunning mag nu overal worden geschoten op vijf wildsoorten. Van Liere:
,,Als blijkt dat deze soorten toch bejaagd moeten worden, kan ontheffing worden gevraagd.’’ Dat
biedt volgens Jan Schipper uit Petten van WBE-De Noordkop geen soelaas. ,,Als een agrariër
vandaag schade ziet, wil hij morgen afdoende maatregelen. Hij wacht de papieren rompslomp niet
af.’’ Volgens de Federatie Particulier Grondbezit is het verbod juridisch onhaalbaar.

Een aantal stiltegebieden. kaart provincie/hollandmediacombinatie
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Flora en fauna
’Wij helpen de natuur’ - Noordhollands Dagblad
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Vervolg van voorpagina
Den Helder ,,Niet meer vrij jagen in stiltegebieden? Onvoorstelbaar. Dan ga je voorbij aan de
realiteit. Wij zijn schadebestrijders en investeren in de natuur.’’
Jager Erwin Smit uit Den Helder heeft geen goed woord over voor het voorstel van de Partij voor de
Dieren en drie andere statenfracties om ’de plezierjacht’ in rustgebieden te verbieden. De
statencommissie ruimte en milieu behandelt het voorstel op 9 februari.
Erwin Smit (48) is een van de 154 leden van Wildbeheerseenheid De Noordkop. Het werkgebied
van deze jagersvereniging is 28.000 hectare groot. Smit richt zich onder meer op de
Huisduinerpolder. De polder behoort niet tot de 27 stiltegebieden in Noord-Holland boven het
Noordzeekanaal waarin de PvdD, D66, PvdA en SP ’plezierjagers’ met knallende vuurwapens
willen weren.

Verspreiden Smit: ,,Een verbod heeft ook gevolgen voor niet-stiltegebieden. Wild wordt ongemoeid
gelaten, dus zal het zich verder verspreiden. En wildschade is nu al een groot probleem voor
agrariërs.’’
PvdD wil alleen de ’hobbyjacht’ aanpakken. De jacht zuiver om wildschade tegen te gaan blijft
buiten schot. Statenlid Bram van Liere: ,,Het jagen puur om de lol kost jaarlijks in Nederland het
leven van een miljoen dieren.’’ Volgens hem bestaat 10 procent van het jagen uit plezierjacht.
Voor Jan Koolhof van de Wildbeheerseenheid Texel bestaat er geen plezierjacht. ,,Ik schiet geen
haas alleen voor de lol. Niemand. Natuurlijk trekken we er graag op uit. We schieten om schade te
voorkomen.’’
Zonder vergunning mag nu overal worden geschoten op vijf wildsoorten. Van Liere: ,,Als blijkt dat
deze soorten toch bejaagd moeten worden, kan ontheffing worden gevraagd.’’ Dat biedt volgens
Jan Schipper uit Petten van WBE-De Noordkop geen soelaas. ,,Als een agrariër vandaag schade
ziet, wil hij morgen afdoende maatregelen. Hij wil niet wachten totdat de papieren rompslomp
achter de rug is.’’
Volgens de Federatie Particulier Grondbezit is het verbod juridisch onhaalbaar.

Alle stiltegebieden in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.kaart
provincie/hollandmediacombinatie
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Verbod op jagen in rustgebieden op til - Noordhollands Dagblad
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Jagers, boeren en grondeigenaren in verzet tegen plan
Schermerhorn Een verbod op het vrij jagen met geweer op wild in stiltegebieden in Noord-Holland
is nabij. Deze maatregel kan rekenen op een meerderheid in Provinciale Staten. Jagers en
agrariërs verzetten zich massaal. Zij vrezen extra wildschade.
Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren komen vier fracties met het voorstel de ’plezierjacht’
in stiltegebieden te verbieden. De meeste daarvan in Noord-Holland liggen boven het
Noordzeekanaal: meer dan dertig. Vaak gaat het om boerenland in polders. De vier partijen (D66,
PvdA, SP en PvdD) krijgen steun van GroenLinks en PVV. Samen hebben zij een ruime
meerderheid in de Staten.
Zij hekelen de ’verstoring van de stilte door een vuurwapen bij gebruik als liefhebberij’. Een
statencommissie praat er 9 februari over.
Vijf wildsoorten Jagen puur tegen wildschade valt buiten het verbod. Voor deze noodzakelijke jacht
is al jaren ontheffing nodig. De ’plezierjacht’ wordt nu nog vrij toegestaan voor de wildsoorten wilde
eend, fazant, haas, konijn en houtduif.
Wildbeheerseenheden in Noord-Holland (de jagers) en agrarische belangenorganisatie LTO
bereiden samen een tegenoffensief voor, met de Federatie Particulier Grondgebied.

In de regio Alkmaar gaat het om onder meer de volgende stiltegebieden: Schermerhorn & Mijzen,
Eilandspolder, Starnmeermeerpolder en Bergermeer e.o. ook het duingebied van Schoorl tot
Castricum heeft het predicaat stiltegebied.
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Natuur en landschap
Natuurbrug A1 ijspegelvrij - Gooi- en Eemlander
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Blaricum Rijkswaterstaat verwacht deze week het probleem met de ijspegels bij natuurbrug
Laarderhoogt (A1 Blaricum) te hebben opgelost. ,,De herstelwerkzaamheden zijn begonnen’’,
vertelt woordvoerster Mirjam Goudart van Rijkswaterstaat.
,,De ijspegels zijn veroorzaakt door lekkende voegen. Dat wordt nu hersteld.’’
De ijsvorming bij de nieuwe natuurbrug leidde vrijdag tot een gedeeltelijke afsluiting van de A1 bij
Blaricum. Vanaf knooppunt Eemnes ontstond een file van acht kilometer. Ook de afslag naar
Tergooi Blaricum ging dicht. Niet alleen dreigden flinke ijspegels op het verkeer te vallen, het
lekkende water zorgde ook voor ijsvorming op de snelweg. Na twee uur was het probleem opgelost.
Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen schadegevallen bekend.
Het incident vond plaats op een pijnlijk moment. De natuurbrug staat op het punt om feestelijk te
worden geopend. Er wordt vrijdagmiddag 6 februari onder andere een lichtkunstwerk onthuld.
Belangstellenden zijn vanaf 14.00 uur welkom om een wandeling over de natuurbrug te maken.
Voor de kinderen is er een speurtocht uitgezet. Leden van Fietsgilde ’t Gooi en de Larense Manege
sluiten zich aan om de nieuwe routes op de fiets en te paard te verkennen. De wandeltocht wordt
afgesloten met een kop soep of warme chocolademelk.
Aanmelden voor de opening kan tot uiterlijk vrijdag 30 januari door een e-mail te sturen naar
hilde.faber@tappan.nl. Er is parkeergelegenheid bij ’De Schaapskooi’ aan de Oude Naarderweg 3
te Blaricum. Een pendelbusje rijdt naar de feestlocatie. Door het bezoekuur van Tergooi is het
volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk om te parkeren op het terrein van het ziekenhuis.

Resterende ijspegels aan het ecoduct over de A1. archieffoto caspar huurdeman
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Baai van Ballast is rustgebied in de natuur - Gooi- en Eemlander
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Muiden De Baai van Ballast ligt aan de zuidelijke IJmeerkust tussen de Diemer Vijfhoek en het
voormalige KNSF-terrein. Het gebied maakt deel uit de van de 'Natuurboulevard'. Het is een
rustgebied voor vogels en daarom is er hier geen recreatievaart gewenst. De schepen van de firma
Ballast wonnen vanaf de jaren zeventig zand voor de woningbouw. Bij storm konden de schepen
schuilen in de Baai van Ballast. De grond in de ’bocht’ van Ballast is daarnaast opgebracht door de
firma Ballast. Deze kwam vrij bij het afbreken van de oude betonnen brug over het AmsterdamRijnkanaal, ter hoogte van de Muiderstraatweg. In de bocht van Ballast stonden slaapbarakken
voor het personeel. Deze zijn inmiddels afgebroken.

Met de aanleg van de luwtedam (800 meter) ontstond er een luwtegebied van circa vijftien hectare
waar vogels kunnen rusten en foerageren. Het IJmeer is in 2010 aangewezen als Natura 2000gebied. Natura 2000 richt zich op behoud en ontwikkeling van natuurgebieden in Europa. De firma
Ballast heeft zijn naam te danken aan het Noordzeekanaal. Het bedrijf belaadde vanaf 1877 lege
koopvaardijschepen met duinzand als ballast als zij het zeegat uitvoeren.
Bron: Oneindig Noord-Holland
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’Alert op bebouwing duinen’ - Haarlems Dagblad
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Provincie houdt Reinwaterpark in de smiezen
Bloemendaal De provincie Noord-Holland gaat de dreigende verstedelijking van de duinrand aan de
westzijde van Bloemendaal scherp monitoren. Dat blijkt uit de beantwoording door Gedeputeerde
Staten op vragen van scheidend statenlid Willem Holthuizen (50PLUS).
Plannen om te bouwen in de omgeving van de watertoren, of vakantiewoningen op te trekken op
het militaire kampeerterrein aan de noordkant van de Zeeweg, zijn ongewenst in de ogen van
fractievoorzitter Holthuizen.
Sterker, het is al tien jaar een van zijn stokpaardjes.
En dus trok Holthuizen eind november bij Gedeputeerde Staten aan de bel. Hij had vernomen dat
de gemeente Bloemendaal eerder die maand een stedenbouwkundig programma van eisen had
bekend gemaakt voor ’Reinwaterpark’ - zoals de omgeving van de Watertoren en de oude
Zandwaaier door ingehuurde stedebouwkundigen is gedoopt.
In dat plan staan de uitgangspunten, opgenomen voor de ’ontwikkeling’ van het terrein. Aan
omwonenden werden schetsen getoond voor een gedeeltelijke bebouwing, bestaande uit tweeonder-een-kap-villa’s en appartementenflats, die eigenaar Cobraspen graag zou willen optrekken.
Holthuisen: ,,Ik ben ten dele tevreden met het antwoord van Gedeputeerde Staten. Het
provinciebestuur herbevestigt wat zij in 2006 al had toegezegd. Namelijk, dat deze ontwikkeling
scherp in de gaten wordt gehouden.’’
,,Ik ben ook blij omdat nu vaststaat dat het pompstation op het terrein zijn functie behoudt en dat de
resterende drinkwatervoorzieningen behouden moeten blijven. Naar mijn smaak betekent dat
Cobraspen, en zijn eigenaar Luigi Prins, nog altijd ’bloot eigenaar’ zijn, en dus niet zomaar hun
gang mogen gaan.’’
Holthuizen is kritisch op de kwaliteit van het openbaar bestuur in Bloemendaal. Hij hekelt het
gebrek aan bestuurlijke kracht en deskundige kennis. Volgens de oud-Bloemendaler, oudBloemendaals raadslid en jarenlang bestuurslid van Thijsse’s Hof, zijn er vele voorbeelden te geven
waarbij projectontwikkelaars en slimme particulieren de afgelopen jaren in Bloemendaal zaken
gedaan gekregen hebben, die bij een kundig en krachtig tegenwicht niet hadden plaatsgevonden.
Holthuizen, tegenwoordig woonachtig in Heemstede: ,,Ook daarvan hebben we recent weer de
bewijzen gezien (in de affaire-Slewes). De planologische bescherming van de gebieden, waarvoor
ik opkom, schiet gewoon tekort.’’
Holthuizen: ,,Ik heb in dezen echter mijn hoop gevestigd op een groepje waakzame burgers dat
vlak bij de watertoren woont.’’
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Provincie houdt Reinwaterpark in de smiezen - Haarlems Dagblad
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Bloemendaal De provincie Noord-Holland gaat de dreigende verstedelijking van de duinrand aan de
westzijde van Bloemendaal scherp monitoren. Dat blijkt uit de beantwoording door Gedeputeerde
Staten op vragen van scheidend statenlid Willem Holthuizen (50PLUS). Plannen om te bouwen in
de omgeving van de watertoren, of vakantiewoningen op te trekken op het militaire kampeerterrein
aan de noordkant van de Zeeweg, zijn ongewenst in de ogen van fractievoorzitter Holthuizen.
Sterker, het is al tien jaar een van zijn stokpaardjes.
En dus trok Holthuizen eind november bij Gedeputeerde Staten aan de bel. Hij had vernomen dat
de gemeente Bloemendaal eerder die maand een stedenbouwkundig programma van eisen had
bekend gemaakt voor ’Reinwaterpark’ - zoals de omgeving van de Watertoren en de oude
Zandwaaier door ingehuurde stedenbouwkundigen is gedoopt.
Holthuisen: ,,Ik ben ten dele tevreden met het antwoord van Gedeputeerde Staten. Het
provinciebestuur herbevestigt wat zij in 2006 al had toegezegd. Namelijk, dat deze ontwikkeling
scherp in de gaten wordt gehouden.’’
,,Ik ben ook blij omdat nu vaststaat dat het pompstation op het terrein zijn functie behoudt en dat de
resterende drinkwatervoorzieningen behouden moeten blijven. Naar mijn smaak betekent dat
Cobraspen, en zijn eigenaar Luigi Prins, nog altijd ’bloot eigenaar’ zijn, en dus niet zomaar hun
gang mogen gaan.’’
Holthuizen is kritisch op de kwaliteit van het openbaar bestuur in Bloemendaal. Hij hekelt het
gebrek aan bestuurlijke kracht en deskundige kennis. Volgens de oud-Bloemendaler, oudBloemendaals raadslid en jarenlang bestuurslid van Thijsse’s Hof, zijn er vele voorbeelden te geven
waarbij projectontwikkelaars en slimme particulieren de afgelopen jaren in Bloemendaal zaken
gedaan gekregen hebben, die bij een kundig en krachtig tegenwicht niet hadden plaatsgevonden.
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Recreatie
Schap nog achter bungalows bij fort - Haarlems Dagblad
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Velsen Het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude (onder meer wethouders uit Haarlem en
Velsen) wil doorgaan met de ontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam. Het plan behelst het
opknappen en toegankelijk maken van het verwaarloosde fort en het bouwen van
vakantiebungalows bij het fort. Een eerder plan om die omstreden bungalows neer te zetten, is
gesneuveld.
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Milieu
Eef Haverkort gaat zich richten op Polderbaan - Haarlems Dagblad
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door Hein Flach
Zwanenburger Eef Haverkort uit Zwanenburg wordt donderdag voor een periode van vier jaar
geïnstalleerd als lid van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol, de opvolger van zogeheten
Alderstafel. ,,De installatie van de raad is toch een bijzondere stap, omdat er voor het eerst
betrokkenheid is van bewoners bij het Schipholoverleg, en dan door bewoners die langs
democratische weg gekozen zijn. Wat dat betreft wordt het een bijzondere dag’’, laat Haverkort
weten. Volgens de Zwanenburger is de omgevingsraad ’in feite een combinatie geworden van wat
nu de Cross is en de Alderstafel’. In de omgevingsraad worden tien bewonersvertegenwoordigers
van tien clusters benoemd. Haverkort gaat zich actief bezighouden met de Polderbaan, het
binnengebied. ,,De tien hebben drie afgevaardigden aangewezen in het college van advies. Een
van die drie ben ik. De anderen zijn Klaas Bijlsma uit Uithoorn en Matt Poelmans uit Oegstgeest.
De knopen worden doorgehakt in het college van advies. Dat college brengt advies uit aan de
staatsecretaris.’’
Groei ,,De Alderstafel ging over van alles, maar de groei en verdere ontwikkeling van Schiphol was
duidelijk de belangrijkste taak. Dat onderwerp is klaar; de afspraak is dat Schiphol selectief mag
roeien tot een grens van 510.000 vliegtuigbewegingen tot 2020.’’
Wat ziet Haverkort als zijn belangrijkste taken in het overleg? ,,Ik ga me vooral bezighouden met
onderwerpen als routewijzigingen en het beperken van geluidshinder. Nu zijn er voor vliegtuigen
geen vaste naderingsroutes, wel vaste startroutes. De naderingsroutes zijn nodig om de
glijvluchtlandingen in te voeren. Dat betekent dat de verdeling van de hinder over het gebied moet
gaan veranderen. Dat moet zorgvuldig en eerlijk gebeuren.’’
Als tweede punt noemt hij de komst van een nieuw aanvliegpunt, ’de vierde fix’, in het zuiden van
het gebied. ,,Daarop moeten routes worden aangepast. Ook dat moet goed en zorgvuldig
gebeuren. Dat is niet eenvoudig, want geluidshinder is als een waterbed. Als je het hier naar
beneden drukt, komt het daar omhoog. Geluidshinderbeperking zal een issue blijven.’’
Een onderwerp dat volgens Haverkort niet tot nauwelijks aan de orde is geweest aan de
Alderstafel, is ruimtelijke ordening.
Belangrijk ,,Dát wordt in de nieuwe omgevingsraad een heel belangrijk onderwerp. Ik doel niet op
inbreilocaties - daar is trouwens ook het nodige over te doen - maar op de woningbouwopgave die
er ligt: voor 2040 300.000 woningen, waarvan een deel in de omgeving van Schiphol zal moeten
komen. Ideaal is dat er geen woningbouw wordt gepleegd waar gevlogen wordt, en dat je niet gaat
vliegen waar woningen staan. Dat is een niet eenvoudig.’’
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Bewoners zijn geschiphold’ - Noordhollands Dagblad
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door Bart Vuijk
Castricum Erwin von der Meer van het Platform Vlieghinder voorspelde het vorige week al. ,,De
luchtvaartlobby zal het zeer waarschijnlijk voor elkaar krijgen om een vierde baan in gebruik te
mogen nemen op Schiphol, zodat er meer vliegtuigen gelijktijdig kunnen starten en landen.
Ondanks het verzet van gedeputeerde Talsma.’’
Dat is dus gebeurd; die vierde baan mag nu volop in gebruik worden genomen in de piekuren.
Advies van de Alderstafel. Dat brengt wel meer lawaai met zich mee. Het magere goede nieuws:
deze nieuwste deal levert voor de IJmond nauwelijks meer vliegherrie op. ,,De Polderbaan is al
vrijwel helemaal ’volgevlogen’. Er kan bijna geen vliegtuig meer bij. Het 2x2-baangebruik is vooral
nadelig voor mensen aan de zuidkant van Schiphol.’’

Von der Meer van het Platform Vlieghinder Regio Castricum voorspelde deze gang van zaken dus
al vorige week. Jaren geleden spande hij zich al in om tegen te houden dat Schiphol meer dan drie
banen mag gebruiken. Nu is het zo vastgelegd dat er twee landingsbanen en één startbaan, of
twee startbanen en één landingsbaan gelijktijdig mogen worden gebruikt om de overlast voor
omwonenden van de luchthaven te beperken. Alleen op de momenten waarop wordt
’overgeschakeld’ van het een naar het ander, mag Schiphol maximaal zestig vliegtuigen op een
vierde baan bedienen.
Daar wilde de luchtvaartlobby nu van af en dat is aan de Alderstafel met de zegen van de
bewonersvertegenwoordigers binnengehaald. Vier banen zijn er nodig om het groeiende
vliegverkeer van en naar Schiphol af te handelen. Er mogen straks in de piekuren tachtig
vliegtuigen op vier banen vliegen.
’Geschiphold’
Dat het maximumaantal vluchten als compromis is teruggebracht van 510.000 naar 500.000, vindt
Von der Meer een wassen neus. ,,Daar zit de sector niet mee, als ze die pieken maar beter kunnen
gebruiken. En over vijf jaar gaat dat aantal toch weer omhoog. Kortom, bewoners zijn weer
’geschiphold’.’’
Vorige week ontstond er een patstelling aan de Alderstafel, waar ex-minister Hans Alders afspraken
maakt met alle betrokkenen over de groei van Schiphol. Het verzoek van de luchthaven om een
baan extra te mogen gebruiken, viel in verkeerde aarde bij gemeenten en bewoners. Ze voorzagen
veel meer vliegherrie. De luchtvaartsector wees op de economische belangen.
Maar ze zullen er toch uit moeten komen, zei Von der Meer vorige week. Hij vreesde dat Schiphol
zijn extra baan krijgt. Dat is gebeurd.
Von der Meer vindt het ergerlijk dat bewoners rond Schiphol steeds maar weer moeten inschikken
als de sector klaagt over beperkingen.
,,De bewoners aan de Alderstafel hebben altijd te horen gekregen dat zij niet mochten terugkomen
op gemaakte afspraken. Welnu, dat moet dan ook gelden voor de luchtvaartsector’’, zegt hij
droogjes.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen onbeperkte groei Schiphol - De Volkskrant
28-01-2015 /pagina 29 /sectie Economie /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER MARCEL VAN
LIESHOUT
AMSTERDAMDoor de groei van Schiphol enigszins te beperken is ternauwernood een crisis
bezworen tussen de luchtvaartsector, omwonenden en gemeenten en provincies.
De nationale luchthaven Schiphol mag tot 2020 tot 500 duizend vluchtbewegingen (starts en
landingen) per jaar doorgroeien. Dat is tienduizend minder dan aanvankelijk was afgesproken,
maar in ruil daarvoor mag Schiphol in de piekuren meer vluchten afhandelen op vier banen tegelijk.
Met deze afspraken aan de naar hem genoemde 'overlegtafel' heeft oud-minister Hans Alders op
het laatste moment een crisis bezworen tussen de luchtvaartsector, belangenorganisaties van
omwonenden en gemeentelijke- en provinciale bestuurders. Groeiambities van Schiphol dreigden
een gat te slaan in het Aldersakkoord van 2008, maar de kou lijkt voorlopig uit de lucht.
Schiphol noch Hans Alders wilde woensdag een toelichting geven op de nieuwe afspraken over de
groei van de luchthaven in relatie tot hinder beperkende maatregelen voor de omgeving. 'Zo lang er
geen akkoord op papier is, is er geen akkoord', zegt de woordvoerder van Schiphol.

Bewonersorganisaties en regionale bestuurders bevestigen de afspraken wel. 'Maar ook wij
wachten op de precieze formuleringen door Alders', zegt Eef Haverkort, een van de
onderhandelaars van de bewonersorganisaties. Het is de bedoeling dat nog deze week de
afspraken worden ondertekend. Zij moeten een wettelijke status krijgen.
Vier banen tegelijk
Verantwoordelijk staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, luchtvaart) werkt aan een nieuw
luchthavenverkeersbesluit (LVB) waarin een en ander wordt vastgelegd. In dat LVB wordt niet
alleen beschreven hoe ver Schiphol mag doorgroeien, maar wordt ook het nieuwe (geluids-)
normen- en handhavingssysteem verankerd.
Voor Schiphol is sinds enkele jaren - officieel als experiment - een nieuw normen- en
handhavingssyteem van toepassing. Dat behelst dat er zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
de twee preferente banen, de Polderbaan en de Kaagbaan, die de minste overlast bezorgen. Die
banen worden nu maximaal benut.
Om toch te kunnen doorgroeien wilde Schiphol tornen aan de afspraak over de inzet van vier banen
tegelijk. Nu mag dat alleen bij uitzondering tot zestig extra vliegbewegingen per dag leiden. In het
deze week bereikte compromis is dat opgetrokken naar tachtig. 'Maar alleen in de piekuren', zegt
bewonersonderhandelaar Haverkort.
Vooral voor KLM is de inzet van vier banen van groot belang. Thuishaven Schiphol als 'hub'- een
netwerk van aansluitingen - wint daarmee aan kracht. De maatschappij én de luchthaven vinden
een efficiënte afhandeling van transferverkeer een prioriteit. Meer gebruik van de Zwanenburgbaan
en de Aalsmeerbaan moet daaraan bijdragen.
300 duizend woningen
Schiphol groeide vorig jaar naar 438 duizend vliegbewegingen en vreesde bij te beperkt gebruik
van vier banen tegelijk in 2017 met 470 duizend vliegbewegingen 'vol' te raken. De luchthaven
verwacht de komende jaren een forse groei van het vliegverkeer. Dat maakt het nog klemmender
dat dochterluchthaven Lelystad Airport snel wordt opgetuigd. Schiphol wil op jaarbasis
zeventigduizend vluchten (vooral vakantievluchten) naar Lelystad en Eindhoven Airport
overplaatsen.
De Noord-Hollandse gedeputeerde Tjeerd Talsma, die namens drie provincies en tientallen
gemeenten aan het overleg deelnam, zei woensdag 'blij' te zijn dat Schiphol inziet dat er een
begrenzing is aan de groeimogelijkheden binnen de drukbevolkte regio. Temeer daar het in de
wijde omgeving van de luchthaven nog drukker gaat worden: tot 2040 moeten er 300 duizend
woningen verrijzen.
Veel van die bouwplannen liepen en lopen vertraging op, zegt Talsma, onder meer door verzet van
Schiphol. Zonder in details te treden zegt hij dat ook daarover aan de (laatste) Alderstafel
vooruitgang is geboekt. Donderdag installeert staatssecretaris Wilma Mansveld de Omgevingsraad
Schiphol, de opvolger van de Alderstafel.
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
Provincie krijgt gelijk in kwestie Distriport - Noordhollands Dagblad
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door Martin Menger
Berkhout De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman moeten de provincie Noord-Holland om te
beginnen een schadevergoeding van 2,2 miljoen euro betalen. Het gerechtshof heeft daarmee de

weg vrij gemaakt voor een grotere claim van het provinciaal bestuur. De schadeclaim die de twee
bedrijven op hun beurt hadden ingediend tegen de provincie is door het Amsterdamse Hof
afgewezen.
Het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout werd inzet van een juridisch steekspel, toen de
projectontwikkelaars de grond die ze aan Noord-Holland om fiscale redenen hadden verkocht, niet
wilden terugkopen. Daarop ontbond de provincie het koopcontract. De ontwikkelaars stapten
vervolgens naar de rechter: zij vinden dat zij schade hebben geleden. Noord-Holland deed
hetzelfde en heeft nu gewonnen in hoger beroep.
De totale schade door de zaak Distriport wordt door de provincie op veertien miljoen euro geschat.
Het Hof vindt nu dat een voorschot van 2,2 miljoen euro op zijn plaats is.
Regionaal 8: Echte afrekening Distriport is nog hoger
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
De echte afrekening van Distriport is nog hoger - Noordhollands Dagblad
28-01-2015 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur van onze verslaggever
Vervolg van voorpagina
Berkhout De eerste ’rekening’ die voor het afketsen van bedrijventerrein Distriport moet worden
betaald, is ruim 2,2 miljoen euro. De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman draaien daar
volgens het gerechtshof voor op. Maar daarmee is de kous nog niet af.
Eerder werd al duidelijk dat de provincie volgens een eerste schatting de geleden schade door het
fiasco op 13,8 miljoen euro heeft getaxeerd. Nu het Amsterdamse hof de provincie in het gelijk
heeft gesteld, komt volgens gedeputeerde Jan van Run stap twee. Wat hem betreft gaan
Gedeputeerde Staten onderzoeken hoe groot de geleden schade nu precies is. Dat wordt dan de
uiteindelijke claim richting de ontwikkelaars.
In 2008 waren de kemphanen nog zakelijke partners. Achter Berkhout werd 112 hectare grond
gekocht, bedoeld voor een nieuw terrein voor de distributiebedrijven. Om de omzetbelasting zo laag
mogelijk te houden, werd besloten dat Noord-Holland de grond van de ontwikkelaars zou
overkopen. Wanneer deze dan volgens de wet ’bouwrijp’ zouden zijn, was dezelfde transactie in
omgekeerde volgorde afgesproken. In 2010 ging dat mis, omdat de ontwikkelaars gezien de
instortende markt geen trek meer hadden in dat financiële risico.
Vier rechtszaken verder lijkt het pleit nu beslecht. De provincie heeft al beslag laten leggen op
andere dure bouwgrond om de claim veilig te stellen. ,,Ik had liever gezien dat we het oude plan
gewoon hadden uitgevoerd’’, aldus Van Run in een reactie. ,,Goed dat het hof nu ook vindt dat wij
juist hebben gehandeld.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Opnieuw zoeken naar juiste locatie’ - Noordhollands Dagblad
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’t Veld De plek waar het nieuwe transformatorstation moet komen staat nog lang niet vast. Dat blijkt
uit een rondgang van deze krant bij de verschillende fracties in de gemeenteraad van Hollands
Kroon.
Morgen wordt de gemeenteraad gevraagd om een ’verklaring van geen bedenkingen’ af te geven
voor locatie 4 bij ’t Veld. Het college van burgemeester en wethouders hebben deze verklaring

nodig om initiatiefnemer en netwerkbeheerder Tennet/Liander een vergunning te kunnen verlenen
voor de aanleg van het transformatorstation. Een eerdere vergunning werd door de rechtbank nietig
verklaard omdat die goedkeurende verklaring van de gemeenteraad ontbrak.
Argumenten Maar het is twijfelachtig of die verklaring van de raad er komt. VVD en CDA steunen
het verzoek van het college, omdat zij vinden dat er sinds het vorige besluit geen andere
argumenten op tafel zijn gekomen. Lada, Senioren Hollands Kroon (SHK), Progressief Hollands
Kroon (PHK), GroenLinks (GL) en één van de drie raadsleden van de PvdA hebben aangegeven
zo’n verklaring niet te steunen. Samen vormen zij een meerderheid van vijftien van de 29
raadszetels.
De ChristenUnie (CU) en D66 zeggen nog te twijfelen over wat ze gaan stemmen. Fractievoorzitter
Liesbeth Vlietstra - Wouterse van D66: ,,Wij aarzelen nog. We moeten onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen, maar zijn er nog niet uit. Eigenlijk vinden we dat het college opnieuw
op zoek moet gaan naar de juiste locatie, in een breder zoekgebied. Misschien zelfs wel met de
gemeenten Schagen en Heerhugowaard. Maar of dat nog kan, dat weet ik op dit moment nog niet.’’
Ook haar collega Jan Eichhorn (GL) vindt dat de procedure over moet.
De vraag is of de provincie dan de gemeente niet terugfluit en met een aanwijzing de locatie
bepaalt.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Schiphol
Eef Haverkort gaat zich richten op Polderbaan - Haarlems Dagblad
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door Hein Flach
Zwanenburger Eef Haverkort uit Zwanenburg wordt donderdag voor een periode van vier jaar
geïnstalleerd als lid van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol, de opvolger van zogeheten
Alderstafel. ,,De installatie van de raad is toch een bijzondere stap, omdat er voor het eerst
betrokkenheid is van bewoners bij het Schipholoverleg, en dan door bewoners die langs
democratische weg gekozen zijn. Wat dat betreft wordt het een bijzondere dag’’, laat Haverkort
weten. Volgens de Zwanenburger is de omgevingsraad ’in feite een combinatie geworden van wat
nu de Cross is en de Alderstafel’. In de omgevingsraad worden tien bewonersvertegenwoordigers
van tien clusters benoemd. Haverkort gaat zich actief bezighouden met de Polderbaan, het
binnengebied. ,,De tien hebben drie afgevaardigden aangewezen in het college van advies. Een
van die drie ben ik. De anderen zijn Klaas Bijlsma uit Uithoorn en Matt Poelmans uit Oegstgeest.
De knopen worden doorgehakt in het college van advies. Dat college brengt advies uit aan de
staatsecretaris.’’
Groei ,,De Alderstafel ging over van alles, maar de groei en verdere ontwikkeling van Schiphol was
duidelijk de belangrijkste taak. Dat onderwerp is klaar; de afspraak is dat Schiphol selectief mag
roeien tot een grens van 510.000 vliegtuigbewegingen tot 2020.’’
Wat ziet Haverkort als zijn belangrijkste taken in het overleg? ,,Ik ga me vooral bezighouden met
onderwerpen als routewijzigingen en het beperken van geluidshinder. Nu zijn er voor vliegtuigen
geen vaste naderingsroutes, wel vaste startroutes. De naderingsroutes zijn nodig om de
glijvluchtlandingen in te voeren. Dat betekent dat de verdeling van de hinder over het gebied moet
gaan veranderen. Dat moet zorgvuldig en eerlijk gebeuren.’’
Als tweede punt noemt hij de komst van een nieuw aanvliegpunt, ’de vierde fix’, in het zuiden van
het gebied. ,,Daarop moeten routes worden aangepast. Ook dat moet goed en zorgvuldig
gebeuren. Dat is niet eenvoudig, want geluidshinder is als een waterbed. Als je het hier naar
beneden drukt, komt het daar omhoog. Geluidshinderbeperking zal een issue blijven.’’

Een onderwerp dat volgens Haverkort niet tot nauwelijks aan de orde is geweest aan de
Alderstafel, is ruimtelijke ordening.
Belangrijk ,,Dát wordt in de nieuwe omgevingsraad een heel belangrijk onderwerp. Ik doel niet op
inbreilocaties - daar is trouwens ook het nodige over te doen - maar op de woningbouwopgave die
er ligt: voor 2040 300.000 woningen, waarvan een deel in de omgeving van Schiphol zal moeten
komen. Ideaal is dat er geen woningbouw wordt gepleegd waar gevlogen wordt, en dat je niet gaat
vliegen waar woningen staan. Dat is een niet eenvoudig.’’
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Schiphol mag in spitsuren meer vluchten afhandelen - Het Financieele Dagblad
28-01-2015 /pagina 19 /sectie Ondernemen
Amsterdam Schiphol mag de komende jaren minder hard groeien. Dat zijn partijen aan de
zogenoemde Alderstafel, waarin de luchtvaartsector en omwonenden zijn vertegenwoordigd,
overeengekomen. Het compromis is dinsdag bevestigd door het provinciebestuur van NoordHolland. Hans Alders, de voorzitter van het luchtvaartoverleg, werkt nog aan zijn definitieve plan.
De nationale luchthaven mocht volgens het Aldersakkoord uit 2008 groeien naar 510.000
vliegbewegingen in 2020. Volgens de bronnen zou dat nu verlaagd worden naar 500.000
bewegingen in 2020. In ruil daarvoor mag Schiphol in de spitsuren gebruikmaken van vier banen,
die nodig zijn om de groei in de komende tijd op te vangen. Volgens omwonenden neemt de
overlast door het intenser baangebruik toe.
Schiphol telde vorig jaar 438.000 vliegbewegingen. Luchtvaartdeskundigen twijfelen of de 500.000
bewegingen ooit gehaald zullen worden, omdat de positie van vliegmaatschappij KLM onder druk
staat. Schiphol wil niet reageren op het compromis, aldus een woordvoerder. fd
Hans Alders
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Bewoners zijn geschiphold’ - Noordhollands Dagblad
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door Bart Vuijk
Castricum Erwin von der Meer van het Platform Vlieghinder voorspelde het vorige week al. ,,De
luchtvaartlobby zal het zeer waarschijnlijk voor elkaar krijgen om een vierde baan in gebruik te
mogen nemen op Schiphol, zodat er meer vliegtuigen gelijktijdig kunnen starten en landen.
Ondanks het verzet van gedeputeerde Talsma.’’
Dat is dus gebeurd; die vierde baan mag nu volop in gebruik worden genomen in de piekuren.
Advies van de Alderstafel. Dat brengt wel meer lawaai met zich mee. Het magere goede nieuws:
deze nieuwste deal levert voor de IJmond nauwelijks meer vliegherrie op. ,,De Polderbaan is al
vrijwel helemaal ’volgevlogen’. Er kan bijna geen vliegtuig meer bij. Het 2x2-baangebruik is vooral
nadelig voor mensen aan de zuidkant van Schiphol.’’
Von der Meer van het Platform Vlieghinder Regio Castricum voorspelde deze gang van zaken dus
al vorige week. Jaren geleden spande hij zich al in om tegen te houden dat Schiphol meer dan drie
banen mag gebruiken. Nu is het zo vastgelegd dat er twee landingsbanen en één startbaan, of
twee startbanen en één landingsbaan gelijktijdig mogen worden gebruikt om de overlast voor
omwonenden van de luchthaven te beperken. Alleen op de momenten waarop wordt

’overgeschakeld’ van het een naar het ander, mag Schiphol maximaal zestig vliegtuigen op een
vierde baan bedienen.
Daar wilde de luchtvaartlobby nu van af en dat is aan de Alderstafel met de zegen van de
bewonersvertegenwoordigers binnengehaald. Vier banen zijn er nodig om het groeiende
vliegverkeer van en naar Schiphol af te handelen. Er mogen straks in de piekuren tachtig
vliegtuigen op vier banen vliegen.
’Geschiphold’
Dat het maximumaantal vluchten als compromis is teruggebracht van 510.000 naar 500.000, vindt
Von der Meer een wassen neus. ,,Daar zit de sector niet mee, als ze die pieken maar beter kunnen
gebruiken. En over vijf jaar gaat dat aantal toch weer omhoog. Kortom, bewoners zijn weer
’geschiphold’.’’
Vorige week ontstond er een patstelling aan de Alderstafel, waar ex-minister Hans Alders afspraken
maakt met alle betrokkenen over de groei van Schiphol. Het verzoek van de luchthaven om een
baan extra te mogen gebruiken, viel in verkeerde aarde bij gemeenten en bewoners. Ze voorzagen
veel meer vliegherrie. De luchtvaartsector wees op de economische belangen.
Maar ze zullen er toch uit moeten komen, zei Von der Meer vorige week. Hij vreesde dat Schiphol
zijn extra baan krijgt. Dat is gebeurd.
Von der Meer vindt het ergerlijk dat bewoners rond Schiphol steeds maar weer moeten inschikken
als de sector klaagt over beperkingen.
,,De bewoners aan de Alderstafel hebben altijd te horen gekregen dat zij niet mochten terugkomen
op gemaakte afspraken. Welnu, dat moet dan ook gelden voor de luchtvaartsector’’, zegt hij
droogjes.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Schiphol moet groei temperen - Gooi- en Eemlander
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Schiphol Schiphol moet de groeiplannen bijstellen. De luchthaven mag tot 2020 niet doorgroeien
naar 510.000 vluchten maar slechts 500.000. ,,Dat is echt een stap terug. Verdere groei is daarna
alleen mogelijk wanneer door stillere toestellen en andere aanvliegroutes de geluidsoverlast voor
de regio wordt verminderd’’, reageert de Noord-Hollandse gedeputeerde Tjeerd Talsma tevreden.
Volgens het Aldersakkoord uit 2008 mag Schiphol tot 2020 selectief doorgroeien naar 510.000
starts en landingen. Daarbij vervullen Eindhoven en Lelystad een overloopfunctie (samen 70.000
vluchten).
Het afgelopen jaar groeide Schiphol voor het eerst sinds jaren fors door naar 438.300
vliegbewegingen. Maar rond 2017 zou dat stokken omdat het nog niet technisch mogelijk is meer
starts en landingen per baan af te handelen. Om dan toch in de spitsuren te kunnen groeien, zou
vaker een vierde baan moeten worden ingezet. Dat is juist het moment dat KLM-toestellen
binnenkomen en vertrekken. KLM zou zo niet kunnen uitbreiden of tegen enorme vertragingen
aanlopen in de zomer.
Bewoners en bestuurders waren bereid het gebruik van de vierde baan tachtig keer per dag toe te
staan in plaats van zestig keer. Maar dan moest daar wel iets tegenover staan. In eerste instantie
werd voorgesteld de grens van 510.000 vluchten op te schuiven van 2010 naar 2015. Maar dat
weigerde de luchtvaartsector. Ook tijdens een marathonzitting kwamen partijen er niet uit. In dat
geval zou staatssecretaris Mansveld de knoop moeten doorhakken.

Maar nu is alsnog een compromis bereikt. ,,Door vaker de vierde baan in te zetten kan Schiphol
doorgroeien naar 490.000 vliegbewegingen en misschien wel 500.000, dan houdt het echt op.
Daarmee is de groei van de luchthaven toch maar mooi met 10.000 teruggebracht’’, stelt Talsma
tevreden.
Maar niet iedereen is blij. Het PvdA-statenlid Gohdar Masson valt de eigen gedeputeerde af. ,,Het
is een zeer slecht compromis omdat de overlast voor bewoners toeneemt door het extra gebruik
van een vierde baan.’’ Ook enkele actiegroepen zijn boos en vrezen meer overlast in de
omliggende gemeenten.
Stiller De grens van 500.000 vluchten is ook minder hard dan het lijkt. In het Aldersakkoord uit 2008
was al afgesproken dat de luchtvaart verder kan doorgroeien mits de geluidsoverlast afneemt.
,,Wanneer de grens van 500.000 is bereikt wordt een nulmeting gedaan. Wanneer door stillere
vliegtuigen, meer glijvluchten en andere aanvliegroutes de overlast daarna afneemt met bij
voorbeeld tien procent, dan mag het vliegverkeer met vijf procent groeien en is de andere vijf
procent voor de bewoners, zodat het iets stiller blijft’’, legt Talsma uit.
Het compromis moet nog door alle partijen aan hun achterban worden voorgelegd. Komende
donderdag wordt de nieuwe Omgevingsraad Schiphol geïnstalleerd, waarin de Alderstafel en het
overlegorgaan Cros opgaan.
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Haarlems Dagblad - Noordhollands Dagblad - IJmuider Courant
Naar boven
Helaas, het is niet haalbaar - Haarlems Dagblad
28-01-2015 /pagina HLM_Regio_01 /editie HLM /auteur bart boele
b.boele@hollandmediacombinatie.nl
door Bart Boele
Hoofddorp Haarlemmermeer legt zich neer bij het gegeven dat het verleggen van de Spijkerbooraanvliegroute voor vliegtuigen niet mogelijk is. ,,Heel jammer. We hebben ons er sinds 2007 voor
ingezet, maar volgens de luchtverkeersleiders is het niet te realiseren’’, zegt wethouder Adam
Elzakalai (VVD, Schipholzaken). ,,Zodra omstandigheden veranderen en het mogelijk wel kan,
zullen we daarvoor gaan.’’
Het verleggen van de aanvliegroute zou veel geluidhinder schelen in de Hoofddorpse wijk
Floriande. Het zit er niet in, is de conclusie van B en W van Haarlemmermeer. De Alderstafel, waar
luchtvaartbranche en omwonenden van Schiphol overleggen, heeft zich er ook bij neergelegd. ,,We
zijn er al jaren mee bezig. Het is terecht dat de Alderstafel daar nu een besluit over heeft genomen
voordat de nieuwe overlegorganisatie, de Omgevingsraad, wordt geïnstalleerd. Die zou anders
weer alle dossiers opnieuw moeten doornemen.''
Er is een compromis in de maak tussen luchtvaartbedrijven en de omwonenden die geluidsoverlast
van die luchtvaart ervaren. Geen groei naar 510.000 vluchten per jaar in 2020, maar 500.000. In ruil
daarvoor zou Schiphol per jaar vaker met vier start- en landingsbanen tegelijk mogen werken. ,,Op
14 januari was er nog geen overeenkomst. Nu wordt dit compromis besproken. Vanavond bepalen
de omliggende gemeenten hun standpunt’’, aldus Elzakalai.
GroenLinks en VVD B en W hebben hun standpunt omtrent de Spijkerboorroute ingenomen mede
naar aanleiding van vragen die GroenLinks en VVD aan het college van Haarlemmermeer hebben
gesteld. Elzakalai’s partijgenoot Pieter Jan de Baat bijvoorbeeld vraagt zich af of het
bewonerscomité Floriande Tegengeluid wel wordt gehoord.
Dat comité overhandigde onlangs een petitie aan de Tweede Kamer. Er zou worden gekeken naar
het verleggen van de Spijkerboorroute waardoor minder vliegtuigen over Floriande komen. Fijnstof
in de lucht rond Schiphol is nog een zorgenpunt voor de VVD’er. De wijkraden in Haarlem-Oost

laten dat onderzoeken en De Baat wil weten of Haarlemmermeer dat ook gaat doen. De Baat heeft
nog enkele vragen gesteld in relatie tot het fijnstof in de lucht rond luchthaven Schiphol. Daarop
hebben B en W nog geen antwoord gegeven.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
‘Schiphol houdt groei binnen de perken’ - Algemeen Dagblad
28-01-2015 /pagina 2 /sectie Algemeen - Stad en Land /auteur ADN BUREAUREDACTIE
schiphol | De komende jaren vermindert de groei van het aantal vluchten op Schiphol. Het aantal
vliegbewegingen in 2020 wordt maximaal 500.000 in plaats van 510.000. In ruil daarvoor mag de
luchthaven in piekuren een vierde baan gaan gebruiken. Dat is volgens de PvdA in Noord-Holland
de uitkomst van de zogeheten Alderstafel, waarbij de luchtvaartsector, omwonenden en regionale
en landelijke overheden afspraken maken over de groei van Schiphol. Er wordt deze weken nog
verder gesproken. Schiphol wilde nog niet reageren.
(c) Algemeen Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen onbeperkte groei Schiphol - De Volkskrant
28-01-2015 /pagina 29 /sectie Economie /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER MARCEL VAN
LIESHOUT
AMSTERDAMDoor de groei van Schiphol enigszins te beperken is ternauwernood een crisis
bezworen tussen de luchtvaartsector, omwonenden en gemeenten en provincies.
De nationale luchthaven Schiphol mag tot 2020 tot 500 duizend vluchtbewegingen (starts en
landingen) per jaar doorgroeien. Dat is tienduizend minder dan aanvankelijk was afgesproken,
maar in ruil daarvoor mag Schiphol in de piekuren meer vluchten afhandelen op vier banen tegelijk.
Met deze afspraken aan de naar hem genoemde 'overlegtafel' heeft oud-minister Hans Alders op
het laatste moment een crisis bezworen tussen de luchtvaartsector, belangenorganisaties van
omwonenden en gemeentelijke- en provinciale bestuurders. Groeiambities van Schiphol dreigden
een gat te slaan in het Aldersakkoord van 2008, maar de kou lijkt voorlopig uit de lucht.
Schiphol noch Hans Alders wilde woensdag een toelichting geven op de nieuwe afspraken over de
groei van de luchthaven in relatie tot hinder beperkende maatregelen voor de omgeving. 'Zo lang er
geen akkoord op papier is, is er geen akkoord', zegt de woordvoerder van Schiphol.
Bewonersorganisaties en regionale bestuurders bevestigen de afspraken wel. 'Maar ook wij
wachten op de precieze formuleringen door Alders', zegt Eef Haverkort, een van de
onderhandelaars van de bewonersorganisaties. Het is de bedoeling dat nog deze week de
afspraken worden ondertekend. Zij moeten een wettelijke status krijgen.
Vier banen tegelijk
Verantwoordelijk staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, luchtvaart) werkt aan een nieuw
luchthavenverkeersbesluit (LVB) waarin een en ander wordt vastgelegd. In dat LVB wordt niet
alleen beschreven hoe ver Schiphol mag doorgroeien, maar wordt ook het nieuwe (geluids-)
normen- en handhavingssysteem verankerd.
Voor Schiphol is sinds enkele jaren - officieel als experiment - een nieuw normen- en
handhavingssyteem van toepassing. Dat behelst dat er zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
de twee preferente banen, de Polderbaan en de Kaagbaan, die de minste overlast bezorgen. Die
banen worden nu maximaal benut.

Om toch te kunnen doorgroeien wilde Schiphol tornen aan de afspraak over de inzet van vier banen
tegelijk. Nu mag dat alleen bij uitzondering tot zestig extra vliegbewegingen per dag leiden. In het
deze week bereikte compromis is dat opgetrokken naar tachtig. 'Maar alleen in de piekuren', zegt
bewonersonderhandelaar Haverkort.
Vooral voor KLM is de inzet van vier banen van groot belang. Thuishaven Schiphol als 'hub'- een
netwerk van aansluitingen - wint daarmee aan kracht. De maatschappij én de luchthaven vinden
een efficiënte afhandeling van transferverkeer een prioriteit. Meer gebruik van de Zwanenburgbaan
en de Aalsmeerbaan moet daaraan bijdragen.
300 duizend woningen
Schiphol groeide vorig jaar naar 438 duizend vliegbewegingen en vreesde bij te beperkt gebruik
van vier banen tegelijk in 2017 met 470 duizend vliegbewegingen 'vol' te raken. De luchthaven
verwacht de komende jaren een forse groei van het vliegverkeer. Dat maakt het nog klemmender
dat dochterluchthaven Lelystad Airport snel wordt opgetuigd. Schiphol wil op jaarbasis
zeventigduizend vluchten (vooral vakantievluchten) naar Lelystad en Eindhoven Airport
overplaatsen.
De Noord-Hollandse gedeputeerde Tjeerd Talsma, die namens drie provincies en tientallen
gemeenten aan het overleg deelnam, zei woensdag 'blij' te zijn dat Schiphol inziet dat er een
begrenzing is aan de groeimogelijkheden binnen de drukbevolkte regio. Temeer daar het in de
wijde omgeving van de luchthaven nog drukker gaat worden: tot 2040 moeten er 300 duizend
woningen verrijzen.
Veel van die bouwplannen liepen en lopen vertraging op, zegt Talsma, onder meer door verzet van
Schiphol. Zonder in details te treden zegt hij dat ook daarover aan de (laatste) Alderstafel
vooruitgang is geboekt. Donderdag installeert staatssecretaris Wilma Mansveld de Omgevingsraad
Schiphol, de opvolger van de Alderstafel.
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Openbaar vervoer
Spitsbus vaker door Broekpolder - Nieuwsblad Kennemerland
28-01-2015 /pagina 1 /editie NDK
IJMOND - Connexxion gaat eind dit jaar enkele buslijnen aanpassen en versnellen.
De bus in de Broekpolder gaat tijdens de ochtend- en avondspits vaker rijden, en ook in Heemskerk
Noord. In Beverwijk wordt lijn 73 (Haarlem - Uitgeest) versneld door een andere route te rijden en
gaat lijn 74 op een deel van de 73 rijden. Die lijn 74 (Castricum - Beverwijk - IJmuiden) wordt
verlengd naar Castricum, en tussen Beverwijk en IJmuiden komt er een kwartiersdienst (is nu
halfuurs).
Connexxion belooft ook dat er de komende jaren flink ingezet wordt op schoner vervoer door
minder uitstoot. Meer elektrische bussen, schone diesels en bussen op groen gas. Gefaseerd wordt
er een schoner wagenpark ingevoerd, in de komende 4 tot 5 jaar.
Connexxion voert aangepaste dienstregeling in december in. De vervoerder blijft de komende 10
jaar het busvervoer in deze regio verzorgen, want het bedrijf heeft de provinciale aanbesteding
gewonnen.
(c) Nieuwsblad Kennemerland 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Connexxion wint aanbesteding - Haarlems Weekblad
28-01-2015 /pagina 29 /editie NBY

IJMOND - Provincie Noord-Holland heeft het openbaar vervoer in Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en
Zandvoort voor de periode december 2015 tot en met december 2025 aan Connexxion gegund.
Op 13 december 2015 start Connexxion met 16 elektrische bussen, 28 schone dieselbussen en 56
bussen die rijden op groen gas.
Duurzaamheid
Het busvervoer in Haarlem-IJmond kent binnen 4 jaar de minste uitstoot van CO2 en fijnstof. Door
de inzet van (uiteindelijk) 78 elektrische bussen is een groot deel van de vloot zonder emissie (Zero
Emissie). Het nieuwe wagenpark wordt gefaseerd ingevoerd.
Onderzoek
Dat biedt Connexxion de mogelijkheid om samen met onder meer TNO uitgebreid te onderzoeken
welke ZE-bussen, in combinatie met de bijbehorende laadinfrastructuur, technisch, functioneel en
economisch de beste keus zijn. De 56 aardgasbussen rijden tot 1 januari 2019 en gaan rijden op
groen gas.
Connexxion zet in op een aantal verbeteringen zoals: In Beverwijk wordt lijn 73 (HaarlemSchalkwijk-Uitgeest) versneld door een andere route te rijden en gaat lijn 74 op een deel van de
huidige route van lijn 73 rijden; Er rijden vaker bussen op lijn 82 (Amsterdam-Sloterdijk-IJmuiden);
Het traject van R-netlijn 385 (huidige lijn 75 Haarlem-IJmuiden) krijgt overdag een hogere
frequentie met tenminste een 10-minutendienst en alle nachten van de week een uurdienst; Lijn 74
(Castricum-Beverwijk-IJmuiden) wordt van Beverwijk verlengd naar Castricum. Op het deel van lijn
74 tussen Beverwijk en IJmuiden wordt in de spits een kwartierdienst aangeboden in plaats van
een halfuurdienst; De route van lijn 3 (Haarlem-Schalkwijk-IJmuiden) wordt in IJmuiden verlengd
naar de Dennekoplaan, waardoor lijn 82 haltes kan overslaan en versneld wordt. Samen met
Connexxion zal de provincie de komende tijd de voorbereidingen beginnen voor de start van de
nieuwe dienstregeling op 13 december 2015.
De reiziger kan volgens Connexxion de volgende verbeteringen verwachten: zitplaatsgarantie,
thuisbrenggarantie en vervangend vervoer bij rituitval. Als extra biedt Connexxion usb-aansluitingen
in de nieuwe bussen en een extra display voor reisinformatie in alle grote bussen aan.
De gunning is pas onherroepelijk nadat de officiële periode voor het indienen van bezwaren door
een van de andere inschrijvers is verlopen of de bezwaarprocedure is afgerond.
(c) Haarlems Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Facelift Heemskerkse bushaltes - Noordhollands Dagblad
28-01-2015 /pagina KEN_Regio_07 /editie KEN /auteur guusje tromp
g.tromp@hollandmediacombinatie.nl
door Guusje Tromp
Overeenkomst om de taken vast te leggen
Heemskerk De provincie wil automobilisten verleiden om vaker de auto te laten staan en in plaats
daarvan de bus te nemen. Om het reizen met de bus aantrekkelijker te maken, krijgt de gemeente
Heemskerk geld om te investeren in de bushaltes en de voorzieningen daaromheen.
Concreet betekent dit dat de provincie met een 100 procent-subsidie de mogelijkheid biedt om de
haltevoorzieningen van buslijn 73 en halte Mozartstraat van buslijn 167 te optimaliseren.
Heemskerk kan van deze subsidie zeventien infovitrines (in de abri), zeventien haltedisplays (met
reizigersinformatie) op zonne-energie, één afvalbak en tien fietsrekken aanschaffen en plaatsen.

Deze voorzieningen moeten voor 1 oktober zijn gerealiseerd. De kosten worden geschat op
€12.350, de maximale subsidie bedraagt €15.250 en is dus volledig kostendekkend.
De gemeente wordt eigenaar van de voorzieningen en neemt het beheer en onderhoud van de
infovitrines en de fietsrekken voor haar rekening. Wanneer deze door vandalen worden gesloopt,
zal de gemeente hier dus voor moeten opdraaien. De afvalbak wordt door HVC geplaatst, zij zal
deze onderhouden en legen.
De subsidie heeft te maken met het streven van de provincie om de mogelijkheden voor openbaar
vervoer maximaal te benutten op plekken waar de vraag naar mobiliteit groot is.
De provincie zet in op het verbeteren van de snelheid, betrouwbaarheid en frequentie van het
stroomlijnennet. Dit laatste is een verbindend netwerk waarbij alle kernen van meer dan 3000
inwoners zeven dagen per week dagelijks van 6 tot middernacht onderling verbonden zijn. De
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie heeft tot doel de taken en
verantwoordelijkheden vast te leggen. De overeenkomst blijft tien jaar lang van kracht.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
'Jaarrond dienst niet rendabel' - Haarlems Weekblad
28-01-2015 /pagina 1 /editie NBY
VELSEN - Het leek allemaal nog goed af te lopen met de waterverbinding tussen IJmuiden en
Amsterdam. Na het opheffen van de Fast Flying Ferry, december 2013, leek het doek definitief
gevallen voor de dienst. Zomer 2014 was er hoop. Er werd door Gedeputeerde Staten een
onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de dienst weer op te pakken. Maar na een
uitgebreide analyse lijkt die optie financieel niet haalbaar.
In Provinciale Staten leefde de wens om alsnog een vorm van personenvervoer over water over het
Noordzeekanaal aan te bieden. Om de mogelijkheden te onderzoeken werd vanuit Provinciale
Staten een werkgroep 'Personenvervoer over Water' geformeerd. Deze werkgroep kwam tot de
slotsom dat er mogelijkheden waren om het Personenvervoer over Water (PVoW) nieuw leven in te
blazen. Gedeputeerde Staten moest zorgen voor een openbare aanbesteding maar had zijn twijfels
en schakelde bureau MuConsult uit Amersfoort in voor nader onderzoek. Het bureau kwam tot de
conclusie dat een jaarrond dienst geen haalbare optie is, er moet simpelweg te veel geld bij.
Buslijn 82
'De maatschappelijk-economische waarde van de Fast Flying Ferry is te gering om de huidige
(hoge) exploitatiebijdrage van de Provincie te rechtvaardigen. In buslijn 82 en de toekomstige Rnetlijn Velsen-Haarlem (huidige lijn 75) vindt de reiziger een goed vervoersalternatief', luidde één
van de uitkomsten van MuConsult
Toeristen
Wél kwam MuConsult tot de conclusie dat een waterverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam.
speciaal voor toeristen, in de zomermaanden financieel mogelijk is.
De komende maanden wordt gezocht naar een mogelijke exploitant via een aanbesteding.
(c) Haarlems Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
Raadsleden dagen provincie uit - Groot Alkmaar
28-01-2015 /pagina 5 /editie AWB

ALKMAAR/HEILOO - ChristenUnie- en CDA-fracties in Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest,
Haarlem, Velsen, Beverwijk en Heemskerk houden voor alle gemeenteraden in de regio op
woensdag 28 januari een informatiemarkt over de toekomst van de Kennemerlijn (HaarlemUitgeest-Alkmaar).
Aanleiding is de wijziging van de dienstregeling die eind dit jaar ingaat waardoor er minder treinen
op dit traject gaan rijden. De raadsleden willen dan alternatieven bespreken die het openbaar
vervoer in de regio juist verbeteren. NS wordt uitgenodigd de plannen toe te lichten en de provincie
wordt uitgedaagd haar aandeel te leveren om meer reizigers te trekken door het verbeteren van
bus aansluitingen en door ruimtelijke ontwikkelingen rond stations.
Stoptrein
NS kondigde vorig jaar aan de sneltrein Haarlem-Uitgeest-Alkmaar te willen vervangen door een
stoptrein. In de daluren zouden bovendien nog maar twee in plaats van vier treinen per uur gaan
rijden tussen Haarlem en Uitgeest. 'Vanuit veel politieke partijen in de regio zijn de bezwaren geuit
tegen de plannen van NS en acties van reizigersorganisaties gesteund. Inmiddels heeft NS de
plannen aangepast. De intercity blijft, maar zal alleen nog maar in de spits rijden in de spitsrichting.
Dit blijft echter een verslechtering. Het is wat ons betreft nu tijd voor een gezamenlijke actie om te
kijken hoe we het openbaar vervoer op deze corridor de komende jaren juist kunnen verbeteren',
laat Frank Visser, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem weten.
Uitbreiden
ChristenUnie en CDA zien kansen om de dienstregeling juist uit te breiden nu het aantal inwoners
in dit deel van de Randstad groeit. 'Recent heeft een provinciale Taskforce ook een rapport
uitgebracht dat wijst op de kansen voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling en vervoersgroei rond
de Kennemerlijn. Ik wil weten wat de provincie nu concreet gaat doen', vindt Rob Toman,
gemeenteraadslid voor het CDA in Beverwijk. Tijdens de bijeenkomst zal daarom gesproken
worden door de auteur van dit rapport. Ook gedeputeerde Talsma van de provincie Noord-Holland
spreekt spreken en een vertegenwoordiger van reizigersvereniging ROVER reageert op de
voorstellen.
Slecht moment
De partijen wijzen er op dat het uitkleden van de spoordienstregeling op een heel slecht moment
komt. 'De Velsertunnel gaat in 2016 in verband met groot onderhoud negen maanden dicht. Voor
de auto ligt er een uitgewerkt bereikbaarheidsplan met calamiteitenbogen en aangepaste
bewegwijzering. Maar er is nog geen plan voor het openbaar vervoer', meent Leen de Winter,
gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Velsen. Kees Romeijnders van CDA Heemskerk: 'NS
zou volgens ons juist gedurende deze onderhoudsperiode door een aantrekkelijke dienstregeling
en bijbehorende arrangementen reizigers de trein in kunnen lokken in de hoop dat het aantal
reizigers hierna structureel op een hoger niveau blijft. Hierdoor zouden ook de verwachte
knelpunten op de weg gedurende de sluiting van de Velsertunnel kunnen worden beperkt.' Volgens
Cees Sintenie van het CDA Velsen kan de lokale bus vervoerder daar ook een belangrijke rol
inspelen.
(c) Groot Alkmaar 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
'We missen de ferry heel erg' - Haarlems Weekblad
28-01-2015 /pagina 1 /editie NBY
IJMUIDEN - Inge engelhart IJmuiden houdt van fietsen en maakte regelmatig gebruik van de Fast
Flying Ferry. 'Met een vriendin gingen we met de boot naar Amsterdam. Je kon ook heel makkelijk
de fiets meenemen. Vanuit Amsterdam gingen op de fiets onder andere naar Marken, Hoorn of
richting Den Haag. We missen de ferry heel erg.'

Eigenaresse ('al 23 jaar') van de snackbar op het Pontplein, Inge van Hoven, is teleurgesteld over
de huidige ontwikkeling. Ik had echt gehoopt dat de boot het hele jaar door weer zou varen. Tja
waarschijnlijk nu enkel in de zomer. Het is in ieder geval iets. Van de zomer stonden hier zo'n dertig
Duitse toeristen op het Pontplein. Die hadden het idee dat ze nog met de boot naar Amsterdam
konden. Niet dus. Het scheelt ook omzet voor hotels, restaurants en de winkels in IJmuiden. En
voor ons scheelt het ook iets aan omzet.' Gedeputeerde Elizabeth Post (VVD) van provincie NoordHolland, kan weinig goeds doen in de ogen van Van Hoven. 'Ik heb weinig vertrouwen in Post. Zij
was altijd al tegen de boot. En zo'n onderzoek door een bureau komt haar prima uit.'
IJmuidenaar Ton Kalkman stapte regelmatig op de ferry naar Amsterdam. 'De ferry was een prima
verbinding naar Amsterdam. In 25 minuten was je in het centrum. Heel wat sneller dan met de bus.'
Kalkman noemt ook de naam van gedeputeerde Post en heeft een duidelijke mening over haar
ideeën. 'Mevrouw Post wil gewoon haar zin doordrijven. Zij wilde geen bootverbinding met een
jaarrond exploitatie. Ik heb ook mijn twijfels over het onderzoek van dat bureau (MuConsult, red.).
(c) Haarlems Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Steun voor Opstelterrein? - Nieuwsblad Kennemerland
28-01-2015 /pagina 3 /editie NDK
IJMOND - De provincie heeft vandaag overleg met de vijf IJmondgemeenten over de locatie voor
het Opstelterrein van Pro Rail. Dan wordt ook pas bekend of 'Haarlem' zich schaart achter de wens
van de vijf dat nachtelijke parkeerterrein aan te leggen net buiten Uitgeest, ten zuidoosten van de
A9, naast de N203. Mogelijk dat vanavond, tijdens een discussieavond over versobering van de
Kennemer spoorlijn (stadhuis Velsen, 20 uur) meer informatie openbaar wordt.
(c) Nieuwsblad Kennemerland 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Eerste stap naar vervoerregio - Gezinsblad Purmerend
28-01-2015 /pagina 25 /editie HGB
De Eerste Kamer besloot eind december 2014 dat de zestien gemeenten van de Stadsregio
Amsterdam de status van vervoerregio krijgen. Daarbij kregen de Stadsregio en de provincies de
opdracht om de onderlinge samenwerking te versterken en de vervoerregio verder vorm te geven.
De Stadsregio Amsterdam heeft hiervoor nu samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland
én de gemeenten Almere en Lelystad het voortouw genomen.
Tijdens een bijeenkomst ondertekenden vicevoorzitter Don Bijl namens de Stadsregio Amsterdam,
gedeputeerde Elisabeth Post namens de provincie Noord-Holland, gedeputeerde Jaap Lodders
namens de provincie Flevoland, wethouder Henk Mulder namens de gemeente Almere en
wethouder Ed Rentenaar namens de gemeente Lelystad het convenant Versterking Samenwerking
Verkeer en Vervoer. De partijen gaan de samenwerking intensiveren en dit in overleg met de
gemeenteraden en Provinciale Staten nog beter organiseren.
In aanwezigheid van bestuurders van alle betrokken gemeenten en provincies hield de voorzitter
van de Stadsregio Amsterdam Eberhard van der Laan voorafgaand aan de ondertekening een
pleidooi voor regionale samenwerking, waarin hij zich tevreden toonde met deze nieuwe stap. De
zestien gemeenten van de stadsregio werkten al samen aan de bereikbaarheid van de regio
Amsterdam en blijven dit doen. Maar het complexe verkeer- en vervoersysteem in deze regio
overschrijdt gemeente- en provinciegrenzen en dus is intensievere samenwerking met NoordHolland, Flevoland, Almere en Lelystad zeer gewenst. De partijen zullen dan ook meer dan
voorheen hun kennis gaan delen op het gebied van vervoerplannen, concessies en
aanbestedingen.
(c) Gezinsblad Purmerend 2015 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Inloopavond Westfrisiaweg - Westfries Weekblad
28-01-2015 /pagina 11 /editie WFS
HOORN - Provincie Noord-Holland en bouwer Heijmans houden woensdag 4 februari een
inloopavond over de verbouw van de N23 Westfrisiaweg.
De avond heeft de Westfrisiaweg omgeving Hoorn/Zwaag als onderwerp. De informatieavond heeft
het karakter van een inloopavond en vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het projectbureau N23,
vlak bij de Westfrisiaweg, aan het Keern 231A. Zie ook www.n23westfrisiaweg.nl.
(c) Westfries Weekblad 2015 alle rechten voorbehouden
Raadsvragen over Weg over Anna’s Hoeve - Gooi- en Eemlander
28-01-2015 /pagina GEE_Regio_03 /editie GEE /sectie Regio /auteur joost reijnders

Naar boven

door Joost Reijnders
Baarn De LTS-fractie in de gemeenteraad van Baarn maakt zich zorgen over de gevolgen van het
verleggen en afsluiten voor het verkeer van de Weg over Anna’s Hoeve: het laatste stuk van de
snelle busbaan gaat straks niet meer Hilversum in over die slingerweg langs het Laarder Wasmeer,
de sportvelden en de aan te leggen nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve, maar volgt de A27 nog een stuk
om vervolgens langs de spoorlijn de mediastad in te gaan. Het autoverkeer vanuit Baarn moet
straks vlak vóór het viaduct in de A27 linksaf tot aan de spoorlijn. Daarbij gaat het pal langs het
conferentiecentrum Drakenburgh en langs de randen van de beschermde ecologische
hoofdstructuur. LTS maakt zich zorgen over toenemende druk op het Baarnse groen en vreest dat
de gemeente extra kosten moet maken voor soepele verkeersafwikkeling. De partij wil weten of het
college met Hilversum in gesprek gaat over de Baarnse zorgen. De gemeenteraad vergadert
vanavond om acht uur.
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterhuishouding
Schuilen voor de storm - Nieuwsblad Kennemerland
28-01-2015 /pagina 17 /editie NDK
IJMOND - Tijdens het stormweekend in de tweede week van januari lag de haven van IJmuiden vol
met schepen, waaronder veel hektrawlers. Maar ook enkele sleephopperzuigers die wachtten tot ze
weer aan de slag konden voor een belangrijke klus voor de kust van Petten. Normaliter houden ze
het sluizencomplex bereikbaar.
In de Haringhaven lagen drie sleephopperzuigers te wachten op beter weer, alvorens weer te
vertrekken naar een volgende klus. Aan de Kotterkade lag de 7.393 ton metende 96,57 meter lange
en 19,93 meter brede Volvox Olympia (2003). Voor haar ligt de HAM 317 uit 2000. Deze
sleephopper zuiger is 95,50 meter lang en 18,40 meter breed. Het draagvermogen is 6.780 ton.
Beide schepen zijn eigendom van Van Oord uit Rotterdam en worden regelmatig ingezet voor het
uitdiepen van de buitenhavens van IJmuiden. Het gaat daar om slib, en om zand op te zuigen om
de IJ-geul voor IJmuiden op diepte houden. Per trip nemen de schepen 3000 kuub zand mee. Het
opgezogen bodemzand wordt ruim vijf mijl noordwest van de pieren weer in zee gelost. Het aantal
reizen dat de schepen maken is afhankelijk van de hoeveelheid onderhoud. Aan de Loggerkade lag
de Willem van Oranje (2010) van Boskalis uit Papendrecht. Deze baggerreus is 143,53 meter lang
en 28 meter breed. Het draagvermogen is maar liefst 21.200 ton. De zuiger wordt momenteel
ingezet bij het versterken van de kust bij Petten.
IJ-geul voor IJmuiden
De IJ-geul werd in 1982 in dienst gesteld en is in feite een gegraven vaargeul op de Noordzee die
toegang verleent aan grote diepliggende bulkcarriers tot de havens van IJmuiden en Amsterdam.

De geul begint 12,5 mijl uit de kust en de aanloop tot de geul is 10 mijl. Ongeveer een totale lengte
van 43 kilometer. De breedte is 450 meter en de diepte is 17,80 meter.
Beide baggerbedrijven werken samen onder de naam aannemerscombinatie Van Oord/Boskalis in
opdracht van Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in nauwe
samenwerking met de provincie om de Hondsbossche en Pettemer Zeewering tussen Camperduin
en Petten te verstevigen.
De kust voor de 5,5 km lange zeewering wordt opgespoten met 35 miljoen kubieke meter zand
(suppletie) om deze te komende vijftig jaar te beschermen tegen de invloed van zware
weersomstandigheden. Het project maakt deel uit van het landelijke Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het het project, waar circa 200 miljoen mee gemoeid is,
startte in maart vorig jaar en moet eind dit jaar klaar zijn.
(c) Nieuwsblad Kennemerland 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Vermogenskloof groeit snel - De Volkskrant
19-01-2015 /pagina 01 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER WILCO DEKKER
AMSTERDAM
Rijkste 1 procent bezit ruim een kwart van vermogen, aan onderkant nemen de schulden toe
De inkomensverdeling in Nederland is relatief gelijk en stabiel, maar bij de vermogens wordt de kloof tussen arm
en rijk steeds groter. De rijkste 1 procent bezit volgens nieuwe cijfers meer dan een kwart van het private
vermogen, ruim meer dan een jaar eerder, terwijl aan de onderkant de schulden groeien.
Dat blijkt uit de meest recente gegevens over de hoogste vermogens, die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2012 bezat de rijkste 1 procent van Nederland 24 procent van
het private vermogen: aandelen, bank- en spaarrekeningen, huizen en andere bezittingen. Begin 2013 was dat
aandeel van de rijkste 75 duizend huishoudens opgelopen naar 26,6 procent.
Bij de berekening zijn de pensioenen buiten beschouwing gelaten. Het CBS doet dat omdat mensen nu niet bij
hun pensioen kunnen, het is geen 'vrij' vermogen. Worden de honderden miljarden voor de oude dag wel
meegerekend, dan is de kloof aanzienlijk kleiner, hoewel nog steeds veel groter dan de inkomensverschillen.
Volgens critici moeten de pensioenen voor een eerlijke vergelijking meetellen.
Eigen woning
Zonder die pensioenen leverde de top 1 procent met bijna 2,5 miljoen euro vermogen in doorsnee iets in. Bij het
i
l
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doorsneehuishouden daalde het vermogen veel sneller, met eenderde naar 19 duizend euro, zo maakte het CBS
eerder al bekend. Dat zit in gestegen schulden en in de gedaalde huizenprijzen. De eigen woning is voor gewone
huishoudens de hoofdmoot van het vermogen. Voor de rijksten, die ook ander vermogen hebben, is het minder
belangrijk. Zij werden niet rijker, de gewone burger werd wel armer.
Voor de crisis, in 2008, bezat de top 1 procent ruim eenvijfde van het vermogen, in 2013 was het opgelopen tot
ruim een kwart. De ongelijkheid is tijdens de crisis dus gegroeid. De Utrechtse hoogleraar Bas van Bavel noemt
de nieuwe cijfers 'tamelijk schokkend'. Van Bavel deed vorig jaar onderzoek voor een rapport over ongelijkheid
van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij wijst erop dat het aandeel van de
topvermogens op het hoogste punt van de afgelopen decennia is beland. Tegelijk zijn er 1,1 miljoen huishoudens
met meer schulden dan bezittingen, eenderde meer. De grootste groep huishoudens, bijna een kwart, had een
vermogen van nul tot vijfduizend euro.
De top 0,1 procent zag als enige groep het vermogen ook in euro's stijgen. De allerrijkste 7.500 huishoudens
hebben 10,4 procent van het totale vermogen van 1.060 miljard euro, ofwel 14,7 miljoen euro per huishouden.
Een jaar eerder was hun aandeel 9,2 procent.
Schokken
De nieuwe CBS-cijfers bevestigen volgens Van Bavel het beeld uit het WRR-rapport: de problemen met schulden
onderin nemen toe, de middengroepen hebben nauwelijks nog vermogen en kunnen schokken dus moeilijk
opvangen, de subtop - van een ton tot een half miljoen euro - ziet zijn vermogen sterk slinken en alleen de
topvermogens blijven intact, vooral doordat het financiële vermogen de crisis goed doorstaat. Volgens Van Bavel
is de vermogensongelijkheid, exclusief de pensioenen, internationaal gezien groot. Volgens het kabinet is daar
niks over te zeggen, omdat verschillende landen verschillende cijfers gebruiken.
Omdat de huizenprijzen in 2013 verder daalden en de beurzen het prima deden, zijn de vermogensverschillen
waarschijnlijk verder gegroeid. Dat is pikant voor het kabinet, dat nog voor de zomer met voorstellen wil komen
voor een nieuw belastingstelsel. Sinds de bestseller van de Franse econoom Thomas Piketty over de groeiende
ongelijkheid staan ook de vermogens daarbij op de agenda. Dat is lastig voor de coalitie: de PvdA wil vermogens
zwaarder belasten, de VVD moet daar niets van hebben.
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Noord-Holland kan doorrijden - De Telegraaf
19-01-2015 /pagina 005 /editie NL /sectie Nieuws
Gijsbert Termaat Den Haag Het verkeer in Noord-Holland kan binnenkort beter doorrijden, doordat minister
Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de bestaande vluchtstroken op de A7 en A8 in de spits wil openen
voor het vracht- en autoverkeer. Nu loopt het verkeer nog vrijwel dagelijks in de ochtend en avond al ver voor de
Coentunnel vast. Vandaar dat de bewindsvrouw een Tracébesluit voor de nieuwe spitsstroken op A7 en A8
tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan heeft vastgesteld, om het verkeer ten noorden van Amsterdam in de
ochtendspits vlotter te laten doorstromen. Daarnaast begint de bestaande spitsstrook tussen Zaandam en
Purmerend straks al vóór het knooppunt Zaandam op de A8. Hierdoor kan de weggebruiker in de avondspits al
eerder gebruikmaken van de extra rijbaan.
� Dit is goed voor de bereikbaarheid van de regio Amsterdam� , verklaart de minister haar beslissing. De
weggebruikers moeten nog wel even geduld hebben, omdat het besluit vanaf morgen ter inzage ligt en er nog
bezwaar tegen kan worden ingediend.
� Maar met het vaststellen van het Tracébesluit kan Rijkswaterstaat al wel starten met de voorbereidende
werkzaamheden� , zegt een woordvoerder. � De aanpassingen starten nog dit voorjaar en de verwachting is
dan dat de spitsstroken nog voor het eind van het jaar kunnen worden opengesteld.�
Niet alleen worden op de korte termijn maatregelen genomen om het fileleed te verzachten, het ministerie kijkt
ook vooruit. � We zijn een verkenning gestart voor de A7/A8/A10, waarin we voor de corridor Amsterdam-Hoorn
varianten ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio boven Amsterdam
voor de toekomst. De maatregelen die daaruit voortkomen, moeten bijdragen aan doorstroming na 2020� , aldus
de woordvoerder.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Kabinet hoeft niet te rekenen op steun CDA, zegt Buma - Het Financieele Dagblad
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Van onze redacteur
Amsterdam
CDA-leider Sybrand Buma waarschuwt dat het kabinet Rutte 2 na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart
niet hoeft te rekenen op de steun van zijn partij om de komende twee regeringsjaren vol te maken. Hij noemt het
kabinet mislukt.‘Het experiment Rutte-Samsom’ is‘vastgelopen in de modder’, stelde Buma zaterdag op een
congres van het CDA in Apeldoorn.
Het CDA trapte in Apeldoorn de campagne af voor de verkiezingen. Die zijn van belang, aangezien de
Statenleden op 26 mei de Eerste Kamer zullen kiezen. Op dit moment hebben de PvdA en de VVD geen
meerderheid in de Eerste Kamer, waardoor zij zijn aangewezen op de steun van oppositiepartijen.
Buma maakte vast duidelijk hoe hij daarover denkt.‘Als het CDA groot is in de Eerste Kamer, dan hebben we veel
meer kansen om het kabinet bij te sturen. Maar het zal het kabinet zelf zijn dat zichzelf uit de modder moet
sleuren, maar dat wordt met de dag moeilijker’, zei hij.‘Het heeft geen zin om na 18 maart met hangende pootjes
bij het CDA aan te kloppen. Het CDA doet daar niet aan mee.’
Buma verwijt het kabinet voor veel onzekerheid te hebben gezorgd door in hoog tempo grote veranderingen door
te voeren, zoals het overhevelen van de jeugdzorg en de langdurige zorg voor ouderen van het Rijk naar de
gemeenten. Volgens de CDA-leider moeten veel gemeenten onder grote druk bezuinigingen doorvoeren, om
zorgtaken op een goede manier te kunnen uitvoeren.‘Rutte en Samsom hadden het nooit zover mogen laten
komen.’
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Iedereen bij PvdA beseft: door met VVD is enige optie - De Volkskrant
19-01-2015 /pagina 06 /sectie Ten Eerste /auteur REMCO MEIJER
Analyse Congres PvdA
Zelfs een motie voor vrije artsenkeuze voor iedereen haalde het niet. De partij wil de top niet dwarszitten met de
provinciale verkiezingen in zicht.
Alle gemopper is terug te voeren op de samenwerking met de VVD. Al het gemor over onwelgevallige
maatregelen. Alle ophef rond kandidaten en senatoren. Maar wat is het alternatief? 'Blauw' is de tegenpool van
'rood', maar liberalen en sociaal-democraten zijn op dit moment tot elkaar veroordeeld. Ziedaar de niet-aflatende
innerlijke worsteling van de PvdA-achterban, afgelopen weekend twee dagen bijeen in Utrecht voor een
partijcongres.
Zaterdag zegt vicepremier Lodewijk Asscher, aan het slot van een geestdriftige toespraak over sociale cohesie: 'Ik
weet, sommigen van u willen praten over regeren met de VVD, over de pijn van regeren. Maar er staat meer op
het spel dan peilingen en zetels. Het gaat om de toekomst van ons land. Ik vraag om uw strijdlust.'
Maar een congres telt niet makkelijk zijn zegeningen, zeker niet als het ook aftrapt voor snel naderende, mogelijk
desastreuze verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die tot gevolg kunnen hebben dat de kiesmannen twee
maanden later de PvdA-senaatsfractie halveren. Die zaterdag al CDA-leider Sybrand Buma, bij diens eigen aftrap,
tot de conclusie brengt: 'Rutte en Samsom zijn vastgelopen in de modder. Het experiment van VVD en PvdA is
mislukt.'
Dat is al te voorbarig voor de 1.200 congresbezoekers, die zich op een cruciaal moment achter de partijtop
scharen. De vooraf aangekondigde en veelbesproken motie over de vrije artsenkeuze, die altijd en overal
onbeperkt zou moeten zijn, haalt het niet. 'Onmogelijk', had de leiding vooraf gewaarschuwd.
Een spreekwoordelijke applausmachine is het congres als trots wordt gesteld dat de partij toch maar mooi de
huidige eurocommissaris levert, Frans Timmermans. Trots is er ook op prominente bewindslieden, na Asscher
nog een hele reeks, met onder anderen Jeroen Dijsselbloem op Financiën en Martin van Rijn op
Volksgezondheid. En op de twee geprofileerde PvdA-burgemeesters van de grote steden, Eberhard van der Laan
(Amsterdam) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam).
De laatste schreef vorige week in een brief aan de leden: 'Wij dulden geen muren tussen culturen.' Dat was
uiteraard een uitspraak naar aanleiding van de aanslagen in Frankrijk. Maar hoe trek je het gordijn weg tussen
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PvdA en VVD? Het kan eenvoudigweg niet. Liever accentueert het congres de eigen rode cultuur. Het neemt met
een ovatie het rapport 'Politiek van waarde' aan, afgelopen najaar veel besproken vanwege de oproep aan PvdApolitici een kwart van hun werktijd door te brengen buiten de provinciehuizen of het Kamergebouw. De partij moet
een 'mobilisatiekanaal voor directe maatschappelijke actie' zijn, een 'buurt- en werkvloerpartij'. Niet echt des
VVD's.
De hoop van een deel van de achterban dat de ervaren senator en oud-partijvoorzitter Ruud Koole hoger op de
kandidatenlijst voor de Eerste Kamer kan komen, blijkt ijdel. Het lukt hem niet alsnog verkiesbaar te worden op
een van de meer zekere plekken vier, vijf of zes. Het congres houdt vast aan eerder genomen besluiten over het
belang van regionale vertegenwoordiging en een gelijke man/vrouw-verdeling. Het laat de man lopen die vindt dat
de PvdA in de samenwerking met de VVD 'de randen van het regeerakkoord moet opzoeken'.
De betreurde dwarsdenker Bart Tromp (1944-2007) signaleerde in de jaren negentig, halverwege de eerste
periode Paars, 'een blauw kabinet met rode franjes'. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich - en toen was
de minister-president, Wim Kok, zelfs nog van PvdA-huize. Het is een duivels dilemma, maar doorgaan is
vooralsnog de enige optie.
De Partij van de Arbeid ziet zich graag als 'de partij van de verbinding'. De PvdA is nu verbonden met de VVD en
nee, de verbinding onder Balkenende IV met het CDA was ook zo'n pretje niet. Politiek leider Diederik Samsom
noemt de coalitie met de VVD 'de enorme olifant in deze zaal'. Hij kent de twijfel, maar roept op tot
vastberadenheid. 'Dus smijten we die olifant uit de zaal. En gaan we met opgeheven hoofd en overtuiging de
campagne in.'
Het is de stille hoop van de verzamelde rode truien, sjaals, jasjes, pochetjes en broches in Utrecht: wie weet, valt
het mee, op 18 maart.
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Naar boven
Toenemende zorgen over kas van KLM - De Telegraaf
19-01-2015 /pagina 009 /editie NL /sectie Advertentie
Paul Eldering Den Haag In de Tweede Kamer groeit de zorg over de financiële positie van KLM. Die dreigt
uitgehold te worden door de Air France KLM Holding in Parijs om snel financieel orde op zaken te stellen in de
hele groep. Dan zou weer een stuk Nederlandse zeggenschap verdwijnen. De Franse opperbazen De Juniac en
Riolacci zouden de KLM-kas grotendeels willen ’leegroven’ om de continuïteit van het luchtbedrijf veilig te stellen.
Ze hebben op 19 februari bij de presentatie van de verwachte slechte jaarcijfers naar verluidt een ’trofee’ nodig
om goede sier te maken naar beleggers. � Ook essentieel voor hun eigen positie� , menen ingewijden.
KLM-topman Pieter Elbers wil niet ingaan op een mogelijke Franse plundering in Nederland om het cashbeheer te
centraliseren in Parijs. Volgens hem wordt er alleen gesproken over samenwerking, � ook financieel� . Riolacci
beweert dat er drie kassen zullen blijven: � Van KLM, Air France en de holding, maar dan anders verdeeld om
lucratiever te kunnen lenen en investeren.�
Binnen Air France KLM is er steeds meer verdeeldheid in het management en ook wordt de machtsstrijd tussen
commissarissen van KLM en de holding feller, weten interne bronnen.
Het CDA wordt ongeduldig. Vorige maand stelde de partij Kamervragen aan verantwoordelijk staatssecretaris
Mansveld (Infrastructuur) over de gang zaken bij Air France KLM. De antwoorden op die vragen zijn nog niet
gekomen en daarom hoopt de partij morgen in het vragenuurtje alsnog duidelijkheid te krijgen.
Kamerlid Omtzigt vreest dat Nederland voor een voldongen feit staat als er niet snel opheldering komt over de
vermeende greep in de kas van KLM. � Dat is zeer ongewenst.�
Samen met zijn collega Van Helvert pleit Omtzigt ervoor dat het kabinet bij de Franse regering aan de bel gaat
trekken.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Gemeenten en Rijk steggelen nog over zorgbudgetten - Het Financieele Dagblad
19-01-2015 /pagina 1 /sectie Voorpagina /auteur Gaby de Groot;Ria Cats
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Gaby de Groot en Ria Cats
Den Haag/Amsterdam
Gemeenten zijn nog altijd bezorgd dat zij te weinig geld van het Rijk krijgen voor hun nieuwe takenpakket op het
gebied van zorg en werk.
Per 1 januari heeft het kabinet de langdurige zorg, de jeugdzorg en de re-integratie van arbeidsgehandicapten
naar de gemeenten gedecentraliseerd, maar nog altijd steggelen ze over de verdeling van de budgetten hiervoor.
Dat blijkt uit onderzoek van het FD naar de begrotingen van de veertig grootste gemeenten. Vrijwel allemaal
hebben zij reserves aangelegd om de decentralisatieoperatie in goede banen te leiden, in totaal voor een bedrag
van€ 350 mln.
Enkele gemeenten, waaronder Apeldoorn, zijn niet in staat extra geld op hun begroting vrij te spelen, mede
doordat zij flinke verliezen op hun grondbezit hebben moeten afboeken. Apeldoorn klaagt ook nog met de andere
Veluwegemeenten over de wijze waarop het Rijk de budgetten over alle gemeenten wilde verdelen. Omdat de
Veluwe van oudsher veel psychiatrische instellingen herbergt, kennen de gemeenten daar bovengemiddeld veel
inwoners die zorg nodig hebben. Die gemeenten krijgen daarvoor geen compensatie.
Gemeenten met een historisch hoge werkloosheid zoals Enschede en Arnhem klagen juist weer over de voor hen
ongunstige verdeelmodellen voor de bijstand. Zij krijgen naar eigen zeggen te weinig geld voor het relatief hoge
aantal bijstandsgerechtigden dat zij hebben.
Desgevraagd erkent PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid dat het kabinet samen met de
gemeentekoepel VNG en onderzoeksbureaus nog bekijkt hoe de verdeelmodellen eruit gaan zien. De nieuwe
modellen worden volgens hem in mei bekendgemaakt en gaan in 2016 .‘Dit jaar werken we nog met modellen op
grond van historische gegevens. We gaan ze aanpassen als ze achterhaald zijn.’ Van Rijn probeert de
gemeenten gerust te stellen:‘We willen niet dat die nieuwe modellen tot grote schokken in de verdeling van het
geld en onzekerheid leiden. Dan gaan we eerst wel werken met een soort“ingroeimodel� .’
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Deal legt Kamer aan banden - Het Financieele Dagblad
19-01-2015 /pagina 6 /sectie Economie & Politiek /auteur Laurens Berentsen
Laurens Berentsen
Lijkt het maar zo, of wordt minister Henk Kamp van Economische Zaken steeds kribbiger naarmate zijn vierde
ministerschap vordert?‘Ik weet precies waar de borgingscommissie voor staat’, beet de minister D66-Kamerlid
Stientje van Veldhoven vorige week toe. Van Veldhoven wees er in een debat over het Energieakkoord op dat de
borgingscommissie tussentijds aanpassingen kan voorstellen als de doelen uit dit akkoord niet dreigen te worden
gehaald. De zwaar verkouden bewindsman schoot dinsdagavond vaker uit zijn slof.
Het is ook wel om gallisch van te worden. Telkens als Kamp naar de Tweede Kamer wordt geroepen voor het
Energieakkoord, doen Kamerleden alsof er in september 2013 niets is afgesproken met het bedrijfsleven, de
milieubeweging, lagere overheden en tal van andere maatschappelijke organisaties over meer hernieuwbare
energie en energiebesparing. Esther Ouwehand (Partij van de Dieren) wordt niet moe haar visie op de
toekomstige energievoorziening vanaf nul uit de doeken te doen. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) berijdt de
stokpaardjes die na veel geven en nemen buiten het Energieakkoord zijn gebleven. Jan Vos (PvdA) en Van
Veldhoven blijven hardnekkig proberen binnen het bestaande bouwwerk de bordjes te verhangen. Agnes Mulder
van het CDA schrikt terug voor maatschappelijk verzet dat ontstaat als blijkt dat extra windmolens ook ergens
moeten worden neergezet.‘Als wij vinden dat het anders ingericht zou moeten worden, vindt de minister dat
dan“stukjes eruit trekken� ’, vraagt Eric Smaling (SP) voor de zekerheid.
Ja, dat vindt Kamp. Hij is als de dood dat het moeizaam tot stand gekomen akkoord door een onverhoedse actie
van de Kamer als een kaartenhuis in elkaar stort. Alleen zijn eigen VVD is consequent. Energiewoordvoerder
René Leegte blijft herhalen dat de liberalen de duurzame energievoorziening nooit hebben willen overlaten aan
het maatschappelijk veld. Maar nu een Kamermeerderheid daarvoor heeft gekozen, moeten zijn collega’s zich er
ook niet meer mee bemoeien.
Het energieakkoord is een van de overeenkomsten waarmee het kabinet brede maatschappelijke steun denkt te
hebben veiliggesteld voor zijn hervormingsagenda, naast bijvoorbeeld het sociaal akkoord en het zorgakkoord.
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Deze deals hollen de macht van het parlement uit, de regering is immers verplichtingen met derden aangegaan.
Kamp kon dit weekend de hand van partijgenoot Edith Schippers vasthouden. De minister van Volksgezondheid
moest werkeloos toezien wat het PvdA-congres zou doen met haar zorgakkoord en de inperking van de vrije
artsenkeuze. Ze kwam met de schrik vrij.
Laurens Berentsen is redacteur van Het Financieele Dagblad. Reageren? laurens.berentsen@fd.nl
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Alle hens aan dek - De Volkskrant
19-01-2015 /pagina 17 /sectie Opinie en Debat /auteur RAOUL DU PRÉ
Het PvdA-congres maakte het de partijtop niet lastig. Dat geeft Samsom wat lucht, op weg naar 18 maart.
Voor de PvdA-top is het ongetwijfeld een grote opluchting dat de leden zondag niet doorbeten. Al het gemor in de
zaal over 'de vermarkting van de zorg' deed even vermoeden dat het oproer kraaide, maar het liep met een sisser
af: Samsom hoeft niet terug naar Rutte om te vertellen dat inmiddels zijn hele partij tegen elke beperking van de
vrije artsenkeuze is. Dat scheelt weer wat spanning in de coalitie, al zal het nog moeilijk genoeg blijken om de drie
kritische senatoren alsnog te overtuigen.
Intussen is het in de PvdA duidelijk alle hens aan dek om te voorkomen dat de aankomende verkiezingen uitlopen
op een groot protest tegen de deelname aan het kabinet. Minister Dijsselbloem van Financiën gooit de schatkist in
de strijd: geef ons nog wat tijd, is zijn boodschap aan de kiezers, want we kunnen nu geld uitgeven en daarmee
het PvdA-profiel oppoetsen. Minister Asscher voegde er zaterdag een emotionele oproep aan toe het
integratiebeleid in deze gespannen dagen niet uit handen te geven aan andere partijen: 'Kijk verder dan peilingen
en zetels.'
Het heeft, twee maanden voor de stembusgang, alle trekken van een wanhoopsoffensief, geboren uit de vrees dat
de coalitie afstevent op een levensgroot probleem. Dat besef komt geen dag te vroeg. De hoofdrolspelers stralen
liever uit dat het allemaal wel mee zal vallen, en dat het nou eenmaal geen Tweede Kamerverkiezingen zijn. Maar
wie denkt dat een sterke positie in de senaat niet zo belangrijk meer is, omdat het regeerakkoord toch al
grotendeels door beide Kamers is, miskent dat het kabinet wel moet blijven regeren. Het nieuwe belastingstelsel,
de uitgeprocedeerde illegalen, de gaswinning, de weggestemde zorgwet - dossiers genoeg die schreeuwen om
duidelijke beslissingen. Elke zetel verlies op 18 maart verzwakt de daadkracht van de coalitie.
Het klemzetten van een kabinet mag dan niet de bedoeling zijn van provinciale verkiezingen, het kan dit keer wel
het directe effect zijn. Samsom zal blij zijn dat de verdeeldheid in zijn partij dit weekend niet verder is vergroot het geeft even wat lucht - maar het is slechts de eerste horde op de lange hindernisbaan naar 18 maart. 'Man, ik
heb zo'n zin in de campagne', zei de veelgeplaagde partijleider zondag. Hij zal al zijn energie nodig hebben.
Het heeft alle trekken van een wanhoopsoffensief
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Eenheid bij PvdA blijft broos - Trouw
19-01-2015 /pagina 01 /sectie Vandaag /auteur ROMANA ABELS EN LEX OOMKES, REDACTIE POLITIEK
analyse | Motie over vrije keuze zorgaanbieder is door het partijcongres verworpen. 'Discussie zal weer opspelen.'
Het acute gevaar vanuit eigen gelederen is vooralsnog afgeweerd. Het PvdA-congres maakte de toch al moeilijke
onderhandelingen met coalitiegenoot VVD gisteren niet nog moeilijker dan ze al zijn. De motie van de afdeling
Amsterdam-Zuid, waarin de vrije keuze van zorgaanbieder bijna verabsoluteerd werd, is door een meerderheid
van het partijcongres verworpen.
Daarmee is de eenheid in de PvdA, die dreigde verloren te gaan in de interne partijdiscussie over de nieuwe
zorgwet, in elk geval optisch hersteld. Hoe duurzaam die eenheid is, is een andere vraag.
Een van de 'dissidente' leden van de Eerste Kamerfractie van de partij, Adri Duivesteijn, stelde onmiddellijk na de
stemming over de motie dat de partij vooral 'bestuurlijk' stemde en het principe van de vrije artsenkeuze daar
even aan ondergeschikt maakte. 'Maar die discussie blijft voorlopig nog wel opspelen', aldus Duivesteijn.
'Natuurlijk, ook voor de drie Eerste Kamerleden die tegen de wet stemden, spelen zaken als het
verkiezingsprogramma en loyaliteit aan de partij een belangrijke rol, maar het principe van de vrije artsenkeuze is
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alles doorslaggevend.'
In de motie van Amsterdam-Zuid werd de vrije artsenkeuze absoluut. Zonder die vrijheid, aldus de motie, wordt
keuzevrijheid afhankelijk van inkomen, want een zorgpolis, waarin die vrijheid volledig gegarandeerd is, is nu
eenmaal duurder.
De afdeling Eindhoven kwam met het compromis dat vooralsnog de lijn van partijleider Diederik Samsom en
PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn redde. De PvdA had in het verkiezingsprogramma staan dat verzekeraars
niet langer private bedrijven zouden moeten zijn, maar publieke ondernemingen. Als dat geregeld zou zijn,
zouden zij als vanzelf het belang van de patiënten behartigen. Daarvoor is echter nog geen begin van een
meerderheid in de Kamer te vinden. Daarom, aldus de afdeling Eindhoven, moet, als minst slechte van de wel
haalbare alternatieven, aan de private verzekeraars strenge randvoorwaarden gesteld worden: vrije keuze in de
eerstelijnsgezondheidszorg, geen beperkingen bij acute of academische zorg en een ruim aanbod van
zorgaanbieders landelijk en in de eigen regio. Bovendien moet een zorgverzekeraar een second opinion
vergoeden.
Van Rijn is momenteel juist bezig die zaken te regelen met coalitiepartner VVD. De motie had met andere
woorden niet ingediend hoeven te worden, maar een expliciete uitspraak van steun voor het ingezette beleid is
nooit weg.
De eenheid is broos en kan weer aan duigen liggen zodra Van Rijn een oplossing heeft. Een onheilspellend
gegeven nu de toch al zwaar aangeslagen partij de kop van jut dreigt te worden in de campagne voor de
statenverkiezingen van maart.
Partijleider Diederik Samsom ging in zijn toespraak tot het congres dan ook uitgebreid in op de onzekerheid die de
PvdA-gelederen in binnen geslopen. 'We onderschatten die niet. Ik weet dat veel mensen denken: we staan op elf
zetels en ondertussen staan we op straat VVD-beleid uit te leggen. Dat is niet nodig. We zitten in dit kabinet om
PvdA-idealen te realiseren.'
Samsom wilde de zwarte wolk die boven het congres hing naar eigen zeggen niet onbenoemd laten. 'Zeker, er
wordt ook VVD-beleid uitgevoerd. Maar liever compromissen dan, zoals de afgelopen jaren, niets doen om elkaar
te sparen.'
Hij kreeg zelfs nog iets meer enthousiasme in het congres door de vijand te benoemen in de komende campagne.
'CDA en D66 willen de belastingen hervormen door dat te betalen door nog meer ingrepen in de zorg en sociale
zekerheid. De verkiezingen gaan tussen hen die herstel mogelijk maakten en zij die verder willen afbreken. Wat
heb ik zin in die campagne.'
Nederland 9
Meer over het PvdA-congres
COMMENTAAR, OPINIE 23
Van Rijn moet snel komen met aanpassing verworpen zorgwet
(c) Trouw 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Gemeentezaken
De burgemeestersdans begint - Noordhollands Dagblad
19-01-2015 /pagina ALK_Regio_01 /editie ALK /auteur fred hoogendoorn
f.hoogendoorn@hollandmediacombinatie.nl
Politiek Alkmaar moet met de billen bloot
Alkmaar Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de benoeming van Piet Bruinooge tot burgemeester van het
met Schermer en Graft-De Rijp heringedeelde Alkmaar. Desalniettemin wordt de komende procedure tot die
benoeming in politiek opzicht boeiend.
Tijdens de raadsvergadering van vorige week is de vertrouwenscommissie benoemd, die zich in het volste
geheim zal buigen over de vraag wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. Die wordt naar verwachting
in september beëdigd. Tot die tijd is Bruinooge sowieso waarnemer.
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De vertrouwenscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad. En daar zitten de
addertjes onder het gras. In tegenstelling tot de lokale partijen (OPA, Leefbaar Alkmaar, Seniorenpartij) hebben
de landelijk actieve partijen (CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en D66) belangen bij burgemeestersbenoemingen. Ze
willen soms graag een eerste burger uit eigen gelederen.
Interessant wordt met name de opstelling van de Alkmaarse VVD. Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter John van
der Rhee ging de recente gemeenteraadsverkiezingen in met het hoofditem dat Alkmaar een nieuwe
burgemeester zou moeten krijgen. Onder het motto ’een frisse start, een nieuwe burgemeester, zonder
verbondenheid aan één van de oude gemeenten’. Dat bleek overigens niet te gelden voor de eigen wethouder
Peter de Baat, want die is inmiddels herbenoemd. Het is onduidelijk hoe de VVD nu aankijkt tegen een
benoeming van Bruinooge. Sinds de verkiezingen wil geen enkele partij nog iets zeggen over de voorkeur, met
het oog op het strikt vertrouwelijke karakter van de kwestie.
Ook onbekend is in hoeverre de andere (landelijke) partijen kapers uit eigen gelederen op de kust hebben liggen,
al dan niet voorzien van een lobby van hogerhand.
Verkiezingsbeloftes Als iedereen zich houdt aan zijn verkiezingsbeloftes, is er voor Bruinooge (CDA) geen vuiltje
aan de lucht. Dan zal de vertrouwenscommissie in haar profielschets van de nieuwe burgemeester laten blijken
dat ze hem willen. Dat zal dan tot uiting worden gebracht in de advertentie voor de vacature (om anderen te
ontmoedigen) en dat zal dan weer uitmonden in een enkelvoudige aanbeveling, die is toegestaan in het
’bijzondere geval van herindeling’, aldus de Gemeentewet.
Wat dat betreft waren de lijsttrekkers tijdens het verkiezingsdebat op woensdag 29 oktober in grand café
Koekenbier duidelijk. Daar nam zonder uitzondering élke partij afstand van de mening van de VVD dat er een
nieuwe burgemeester zou moeten komen. Zo vroeg OPA-voorman Victor Kloos zelfs aan Van der Rhee of de
VVD nog wel in een coalitie zou kunnen plaatsnemen als die voor Bruinooge kiest. Op basis daarvan mag worden
aangenomen dat ook de VVD zich zal schikken, aangezien coalitiegenoten OPA en CDA eerder in deze krant
schande spraken van de uitlatingen van de VVD.
Op donderdag 5 februari wordt veel duidelijk. Dan is er een openbare gemeenteraadsvergadering over de
profielschets, in het bijzijn van commissaris van de koning, Johan Remkes (VVD).
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Visitekaartje voor twee weken - Haarlems Dagblad
17-01-2015 /pagina HAA_Regio_05 /editie HAA /auteur HDC Media
Haarlemmermeer Een klein gebaar, maar hoffelijk. Geke Faber gaf collega Theo Weterings gisteren een nieuw
visitekaartje. Een kaartje voor twee weken. Want met ingang van maandag nemen beide burgemeesters elkaars
functie over.
Commissaris van de Koning Johan Remkes beëdigde beide burgemeesters gisteren alvast. En daar hoort een
attentie bij, zal Faber gedacht hebben. Zelf bleef ze evenmin met lege handen. Mieke Booij, vice-voorzitter van de
Haarlemmermeerse gemeenteraad, stopte haar een mand met gemeenteproducten toe.
De jobrotation van de burgemeesters was niet helemaal een primeur. ,,Eerder zijn al eens drie burgemeesters van
plek gewisseld, maar om een andere reden en in kleine gemeentes. Op deze manier is het nieuw’’, aldus Remkes
die meende dat het nooit kwaad kan ’bij een ander in de keuken te kijken’. Volgens Remkes worden de
burgemeesters daar beter van en komt het ook de samenwerking in de metropoolregio ten goede. Toch zag de
commissaris een potentieel probleem. ,,Het kan zijn dat er straks een gemeenteraad zegt: deze willen we
houden.’’
Dat die jobrotation maar twee weken duurt, is volgens Remkes geen punt. ,,Een week is te kort, twee is lang
genoeg om te zien hoe het in de andere keuken toegaat.’’ Faber deelt die mening. ,,In de politiek kan twee weken
heel lang zijn, in die periode kan er van alles gebeuren.’’
Theo Weterings stond er bij stil dat er aan die twee weken wel een lange periode van voorbereiding vooraf is
gegaan. ,,Een woord van dank daarom aan de medewerkers. Collega Faber en ik praten hier al een jaar over, en
daar moest veel voor geregeld worden. Er is geploeterd om te zorgen dat er niets mis kan gaan en alle info bij de
juiste personen terechtkomt.’’ Beide burgemeesters kondigden aan van hun ervaringen een rapport te maken en
dat aan de commissaris van de Koning aan te bieden. ,,We vragen onze medewerkers ook om jobrotation. Wij
moeten dus het goede voorbeeld geven’’, aldus Faber.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad
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Naar boven
Eerste Zaanse werkbezoek aan Schiphol - Haarlems Dagblad
17-01-2015 /pagina HLM_Regio_01 /editie HLM /auteur HDC Media
Haarlemmermeer Wat Geke Faber in Haarlemmermeer straks het eerste gaat bezoeken? Op die vraag is de
zojuist beëdigde waarnemend burgemeester niet voorbereid. ,,Eerlijk gezegd, ik weet het niet. We gaan een mooi
programma draaien. Ik wil weten hoe de organisatie in elkaar steekt. En hoe de samenstelling van de gemeente
is. We zullen diverse dorpen bezoeken.’’
Collega Weterings is beter op de hoogte van zijn eerste activiteiten als burgemeester van Zaanstad. Maar wie
maandag op de Zaanse Schans de nieuwe burgervader zoekt komt waarschijnlijk bedrogen uit. Weterings heeft
wel een werkbezoek op de agenda staan met de raad van Zaanstad. Waar? ,,Aan Schiphol’’ aldus Weterings.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Faber aan het roer, zelfs bij calamiteiten op Schiphol - Haarlems Dagblad
17-01-2015 /pagina HAA_Regio_05 /editie HAA /auteur richard walraven
door Richard Walraven
Haarlemmermeer Of het wel zo verstandig is om in tijden van grote terreurdreiging de burgemeester van
Haarlemmermeer tijdelijk van baan te laten ruilen met zijn collega van Zaanstad?
Theo Weterings is namelijk de man die aan de touwtjes trekt bij calamiteiten op Schiphol. Commissaris van de
Koning Johan Remkes ziet geen probleem. ,,Geke Faber is een ervaren burgemeester.’’
Remkes Schiphol en Haarlemmermeer zijn bij Faber (en de hulpdiensten, waar niets verandert) in goede handen,
zei Remkes gisteren in het provinciehuis tijdens de beëdiging van de burgemeester van Zaanstad als tijdelijk
(twee weken met ingang van maandag) eerste burger van Haarlemmermeer en die van Weterings als
waarnemend burgemeester in Zaanstad.
Terwijl de Haarlemse burgervader Bernt Schneiders, tevens voorzitter van het burgemeestersgenootschap,
eerder zijn oprechte zorg daarover uitsprak.
Remkes maakte duidelijk dat Faber bij calamiteiten als een terreuraanslag op Schiphol alle bevoegdheden heeft.
,,De burgemeesters nemen alle verantwoordelijkheden op zich, anders zou het te veel op een geintje lijken’’,
aldus Remkes, die er aan toevoegde: ,,Misschien is jobrotation voor Schneiders ook interessant, eventueel in een
andere provincie.’’

Geke Faber hangt Theo Weterings de ambtsketen van Zaanstad om.
Foto United Photos/Toussaint Kluiters
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Castricum: ’in principe’ ja tegen BUCH-fusie - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ALK_Regio_12 /editie ALK /auteur koen van eijk
door Koen van Eijk
Castricum De gemeenteraden van Castricum, Bergen, Uitgeest en Heiloo nemen maandag geen definitief besluit
over de beoogde ambtelijke fusie van de vier BUCH-gemeenten.
Dat bleek donderdagavond tijdens een raadsvergadering van de gemeente Castricum over de voortgang van de
fusie.
Belangrijke rol was weggelegd voor de lokale partij CKenG, die een amendement op het fusiebesluit indiende dat
gelijk was aan amendementen van lokale partijen in andere fusiegemeenten. De strekking: de vier raden nemen
maandag in Castricum geen definitief besluit over de fusie van de ambtenarenapparaten tot één ambtelijke
organisatie, maar een ’zwaarwegend principebesluit’. Het definitieve besluit volgt, na diverse informatierondes,
i
i j
G
ll
l
i
i
j
i
i

Losse notities Pagina 11

voor de zomervakantie van dit jaar. Gaat alles volgens schema, dan is de fusie op 1 januari 2017 een feit.
De vier burgemeesters hebben dat in een brief bevestigd. Die brief was voldoende voor de Castricumse
coalitiepartijen VVD en D66, maar voor de rest van de raad niet. Die willen geen toezeggingen en brieven, maar
afspraken zwart op wit. Achterliggende gedachte is dat de raden precies willen weten waarmee ze akkoord gaan.
Daarover was onder de 78 raadsleden van de vier gemeenten nogal wat verwarring ontstaan. Beems: ,,Ik heb aan
25 raadsleden gevraagd of zij wisten waarover wij maandag besluiten en ik kreeg 25 verschillende antwoorden.’’
Beems wilde ook de klankbordgroep van raadsleden, die de fusie begeleidt, zwaardere bevoegdheden geven:
één klankbordgroeplid per 6000 inwoners. Dat zou achttien klankbordgroepleden opleveren, die zelfstandig
beslissingen mogen nemen. De huidige klankbordgroep noemde Beems ’een praatgroepje’. Maar zijn voorstel
ging de rest van de raad te ver. Het zou ’een soort getrapte tussenraad’ betekenen, aldus PvdA’er Dave van
Ooijen. Ook VVD’er Kees Rood vreesde een gebrek aan ’democratisch gehalte’.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Dans om Alkmaars eerste burger - Noordhollands Dagblad
19-01-2015 /pagina WAT_Regio_02 /editie WAT /auteur fred hoogendoorn
f.hoogendoorn@hollandmediacombinatie.nl
Alkmaar Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de benoeming van Piet Bruinooge tot burgemeester van het
met Schermer en Graft-De Rijp heringedeelde Alkmaar. Desalniettemin wordt de komende procedure tot die
benoeming in politiek opzicht boeiend.
Tijdens de raadsvergadering van vorige week is de vertrouwenscommissie benoemd, die zich in het volste
geheim zal buigen over de vraag wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. Die wordt naar verwachting
in september beëdigd. Tot die tijd is Bruinooge waarnemer.
De vertrouwenscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad. En daar zitten de
addertjes onder het gras. In tegenstelling tot de lokale partijen (OPA, Leefbaar Alkmaar, Seniorenpartij) hebben
de landelijk actieve partijen (CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en D66) belangen bij burgemeestersbenoemingen. Ze
willen soms graag een eerste burger uit eigen gelederen.
Interessant wordt met name de opstelling van de Alkmaarse VVD. Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter John van
der Rhee ging de recente gemeenteraadsverkiezingen in met het hoofditem dat Alkmaar een nieuwe
burgemeester zou moeten krijgen. Het is onduidelijk hoe de VVD nu aankijkt tegen een benoeming van
Bruinooge. Sinds de verkiezingen wil geen enkele partij nog iets zeggen over de voorkeur, met het oog op het
strikt vertrouwelijke karakter van de kwestie.
Ook onbekend is in hoeverre de andere (landelijke) partijen kapers uit eigen gelederen op de kust hebben liggen.
Als iedereen zich houdt aan zijn verkiezingsbeloftes, is er voor Bruinooge (CDA) geen vuiltje aan de lucht. Dan zal
de vertrouwenscommissie in haar profielschets van de nieuwe burgemeester laten blijken dat ze hem willen. Dat
zal dan tot uiting worden gebracht in de advertentie voor de vacature (om anderen te ontmoedigen) en dat zal dan
weer uitmonden in een enkelvoudige aanbeveling, die is toegestaan in het ’bijzondere geval van herindeling’,
aldus de Gemeentewet.
Wat dat betreft waren de lijsttrekkers tijdens het verkiezingsdebat op woensdag 29 oktober in grand café
Koekenbier duidelijk. Daar nam zonder uitzondering élke partij afstand van de mening van de VVD dat er een
nieuwe burgemeester zou moeten komen.
Op donderdag 5 februari wordt veel duidelijk. Dan is er een raadsvergadering over de profielschets, in het bijzijn
van commissaris van de koning, Johan Remkes (VVD).
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
De wraak van de provincie - De Volkskrant
17-01-2015 /pagina 31 /sectie Opinie en Debat /auteur MARTIN SOMMER
Vrij zicht
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Statenverkiezingen die eigenlijk landelijk zijn? Haagse eigenwaan en eigenbelang.
In Den Haag zijn ze eruit. Over twee maanden zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten, maar het worden
gewoon landelijke verkiezingen. Premier Rutte heeft gezegd dat hij drie debatten gaat doen. Omroepen maken
zich op voor de strijd tussen de giganten. Diederik Samsom zal uitleggen dat het zonder de PvdA allemaal erger
was geweest. Pechtold vindt het kabinet uitgeregeerd, et cetera. Uiteindelijk draait het om de meerderheid in de
Eerste Kamer, nietwaar?
Dus zijn ze eruit in Den Haag. In de veronderstelling dat de kiezer zijn pet afzet en tot uw dienst mompelt. De
belangstelling voor de provincies zelf is meer dan bescheiden. Dit zijn zogezegd verkiezingen 'van de tweede
orde'. De mensen weten niet eens wie de kandidaten zijn en wat de provincies doen weten ze al helemaal niet.
Provinciaal bestuur heet bestuurdersbestuur. Behalve Groningen, Friesland en Limburg hebben de provincies een
bleke identiteit. Het enige dat de kiezer weet is inderdaad dat de Statenleden de Eerste Kamer kiezen, via een
ondoorgrondelijk systeem. Dus voor zover ze gßßn stemmen, doen ze dat met landelijke overwegingen, op
landelijke partijen.
Zo wordt in het Haagse gedacht, maar ik geloof het niet. Hier is sprake van Haagse eigenwaan, in combinatie met
Haags eigenbelang. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar stemde 30 procent lokaal. In de Randstad
weliswaar niet meer dan 10 procent maar daarbuiten tot de helft van de kiezers! Daarover hoor je niet veel in Den
Haag. Over lokale lijsten wordt nog altijd denigrerend gedaan. Lokalen kunnen het niet. Nationale politici,
omroepen en opinie-onderzoekers delen hier een belang. Succes voor lokale politiek betekent dat kapitaal, dat wil
zeggen het aantal zetels voor landelijke partijen, opdroogt; voor de media verstoren de lokalen de tv-race om de
winst; en Maurice de Hond kan met zoveel versnippering al evenmin uit de voeten.
Allemaal kaasstolp. Wie zijn neus buiten de deur steekt, merkt dat Nederland op het eerste gezicht eenvormig is,
met overal Blokkers en siertegels. Maar daarna volgt vlot de variatie en vooral de wrevel. Politiek bestaat niet
meer uit grote ideologische blokken. PvdA en CDA hebben allebei uitslagen van minder dan 10 procent achter de
rug. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe tegenstellingen gekomen, bijvoorbeeld Randstad tegen regio. In de
Randstad lukt het met hard hollen bij te blijven in de wereld. In de regio is er een breed gedeeld gevoel van
achterstelling, terecht of ten onrechte. In Groningen voelen ze zich uitgemolken vanwege het gas. In Friesland
wordt gevochten over windmolens (typisch Haags giftig cadeau). In Limburg gaat het over krimp. Asielzoekers
vind je overal behalve in het westen. Ziekenhuizen worden in de provincie gesloten, net als scholen.
Het ongenoegen is breed en gericht tegen Den Haag. Peter Kanne van onderzoeksbureau I
& O Research veronderstelt dat de proteststem wel naar PVV of SP zal gaan. Waarom? Je hoeft geen kristallen
bol te hebben om de trend te zien van identiteitspolitiek, van Schotland tot Catalonië. Tegenover het formalisme
en de technocratie uit het centrum staat het sentiment zichzelf te willen blijven. En dus zijn er meer lijsten dan
ooit, Red het Noorden, Groningen Centraal, de Fryske Nasjonale Partij, Sterk Lokaal, Hart voor Holland, Senioren
Belang Noord en ga maar door.
Luister naar Johan Robesin, Statenlid voor Provinciaal Belang Zeeland. Hij werd vier jaar geleden door Rutte
uitgenodigd in het Torentje, omdat de gedoogcoalitie van toen óók al stemmen tekort kwam in de Eerste Kamer.
Robesin vertelt hoe hij destijds werd benaderd door de premier. 'Ik mocht zijn 06 hebben en ik mocht hem altijd
bellen. Rutte zou zich helemaal inzetten voor de Hedwigepolder. Hij heeft me laten zitten.' Robesin was de enige
niet bij wie Rutte kwam bedelen. Hij vroeg ook het toenmalige Statenlid H. Krol van 50Plus zijn stem, en via een
bochtje Jan Nagel.
De woede van Robesin is ook vier jaar later nog op peil. Hij zegt: 'Zowel de Zeeuwse gemeenten als de provincie
zijn het gekoeioneer dat ze in Den Haag decentralisatie noemen helemaal zat. En de burger legt het loodje.'
Kleinschaligheid, bereikbaarheid van de ziekenhuizen en de veiligheid van de Westerschelde, dat zijn
campagnethema's van Robesin. Premier Rutte heeft nog altijd zijn 06.
Leuk die landelijke debatten straks. Die waren er ook bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij de Europese
verkiezingen. Er is één verschil. De Haagse kopstukken hebben de Statenleden vanwege de getrapte
totstandkoming van de Eerste Kamer echt nodig, om zelf te kunnen regeren. De afgelopen twee perioden ging het
steeds om één zetel in de Senaat voor een meerderheid. Dat wordt straks met de toenemende versplintering vast
penibeler. Ook al zullen net als de vorige keer maar weinig provinciale partijen de kiesdrempel halen, de
landelijken zullen hun stemmen willen kopen, in ruil voor vele borden linzen.
Morgen over twee maanden gaan we naar de stembus voor de Staten. Op 26 mei moeten de nieuwe Statenleden
hun geheime stem uitbrengen voor de nieuwe Eerste Kamer. In de tussentijd moet je opletten. Om te beginnen op
geheim bezoek aan het Torentje. Maar vooral op de uitkomst van koehandel, dat wil zeggen opmerkelijke
kabinetsbeslissingen.
Mijn lijstje is het volgende. 1. Minister Kamp ontdekt half mei dat de Groningers een punt hebben en er gaat
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aanzienlijk minder gas stromen. 2. Friesland hoeft van dezelfde Kamp lang zoveel windmolens niet te bouwen. 3.
Limburg krijgt extra om de krimp tegen te gaan. 4. Er komt een andere verdeelsleutel van asielzoekers. Teeven
vindt uit dat er ook in Zuid-Holland plaats is. Dit wordt het uur der wrake van de provincie.
Martin Sommer is politiek commentator van de Volkskrant.
(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Ik denk dat het kan, maar doe het samen’ - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina HEL_Regio_05 /editie HEL /auteur anja roubos
door Anja Roubos
Texel Gedeputeerde Jaap Bond had vrijdag tijdens zijn bezoek aan Texel een luisterend oor voor enkele actuele
problemen die op het eiland spelen.
De CDA-politicus, die als lijsttrekker juist begonnen is aan de campagne voor de komende provinciale
verkiezingen, bracht onder meer een bezoek aan schapenboer Jan Willem Bakker van hoeve De Waddel aan de
Westergeest. Die deed namens de schapenhouders in het Hoge Berggebied opnieuw een beroep op de provincie.
Geld ,,Het gaat om geld’’, vatte Bond kernachtig samen. ,,Het is een uniek gebied dat behouden moet blijven,
maar de schapenboeren kunnen de grond niet betalen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verkopen plukjes
land. Het bestaande fonds voor de schapenhouderij levert niks op omdat de rente te laag is.’’
Volgens Bakker hebben de boeren er inmiddels een moedeloos gevoel over. De gedeputeerde gaf aan dat de
provincie de regie wil nemen om de boel vlot te trekken, maar wacht op een initiatief van de gemeente. ,,We willen
met alle partijen om tafel om te bepalen wat we willen. De boeren moeten het met elkaar eens worden, anders
gaan ze het niet redden’’, was zijn boodschap.
Ook in De Koog is samenwerking nodig, aldus Bond. Hij is erg enthousiast over het revitaliseringsplan Duindorp
De Koog in het kader van Planet Texel: ,,Dit is de stip op de horizon. Zeer inspirerend. Maar ik zeg tegen de
horeca: doe het met elkaar, dat maakt je verhaal veel sterker. Al ben je het maar voor 70% met elkaar eens. Ik
denk dat het kan. Het is mooi dat de Texelaars zelf zien dat ze het niet gaan redden zoals ze nu bezig zijn. Dat is
dapper.’’
In Den Hoorn vroeg Gerard Bakker van Stichting Drijverhuus Bond zich hard te maken voor subsidie om het
initiatief overeind te houden voor de leefbaarheid in het dorp na het verdwijnen van de school.
Bond: ,,Kunst is geen kerntaak meer van de provincie. We willen wel meedenken over subsidiemogelijkheden. Dit
voegt echt wel iets toe aan het toeristisch product van Texel. Als je de naam van Jan Wolkers eraan zou kunnen
verbinden, zou dat helpen. Wellicht zijn er mogelijkheden bij het Waddenfonds.’’
Bond bracht ook een kort bezoek aan de voormalige vuilnisbelt aan het Molwerk. ,,We hebben al onderzoek
gedaan en moeten misschien nog meer onderzoeken met het oog op de volksgezondheid. Het wachten is nu op
het Nationaal Park, dat hierover in gesprek gaat met de gemeente en het ministerie.’’

De gedeputeerde luistert naar boer Jan Willem Bakker. Foto Gertha Wessels
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Cultuur
3D print kunstwerk voor Huis van Hilde - Kennemerland op zondag
11-01-2015 /pagina 3
CASTRICUM - In het nieuwe archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum is een bijzonder kunstwerk
geïnstalleerd dat is vervaardigd door middel van 3D printen. Dit is het resultaat van een open innovatietraject dat
in februari van dit jaar is gestart.
De provincie Noord-Holland beoogde met dit project de 3D print gemeenschap in Noord-Holland bij elkaar te
brengen, uit te dagen, kennis en ervaring uit te laten wisselen om zo gezamenlijk een bijzonder product te
realiseren. Het traject is begin 2014 gestart met de zoektocht naar een geschikte ontwerper. Dit leidde tot een
samenwerking met de Gerrit Rietveld academie. Derdejaars student, Waël el Allouche, is aan de slag gegaan en
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heeft een ontwerp gemaakt.
Bodemmonster
Het ontwerp is gebaseerd op een minuscuul bodemmonster, afkomstig uit een oude zandlaag. Dit monster is via
een CT scan digitaal opgeblazen tot een object van ca. 1,2 bij 1,2 meter. Vanwege de grootte en complexiteit van
het ontwerp was een 1-op-1 vertaling naar onderdelen, die zich laten 3d printen, niet eenvoudig. Voor de
uitwerking is dan ook contact gezocht met de TU Delft en Hogeschool van Amsterdam. Via hun kennis en netwerk
zijn er verschillende partijen in beeld gekomen met specialistische kennis die later ook een rol bij de uitvoering
zouden spelen.
Printcapaciteit
Het definitieve ontwerp van het kunstwerk is in september van dit jaar in een brainstormsessie gepresenteerd aan
de 3D print gemeenschap van Noord-Holland. Aan hen is de vraag gesteld: hoe kunnen wij gezamenlijk dit
complexe object maken? De grote uitdaging lag met name in het opdelen en digitaliseren van de grote objecten
naar kleinere, printbare modules. Daarnaast moest er voldoende printcapaciteit worden gereserveerd om de bijna
200 modules op tijd klaar te krijgen en moest er voldoende materiaal beschikbaar komen.
In de periode oktober tot en met half december zijn er op diverse plekken in Noord-Holland de bijna 200
onderdelen gedigitaliseerd en geprint. Uiteindelijk zijn de modules geassembleerd tot vier grote objecten en deze
zijn inmiddels in het Huis van Hilde opgehangen. Na de opening van het Huis van Hilde op 15 januari kan
iedereen dit bijzondere kunstwerk in de entreeruimte bewonderen.
(c) Kennemerland op zondag 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Huis van Hilde vooral archeologisch depot - Haarlems Dagblad
17-01-2015 /pagina HLM_Regio_12 /editie HLM /auteur koen van eijk
door Koen van Eijk
Castricum Het Huis van Hilde is niet alleen een museum, het is bovenal een archeologisch depot. Elke provincie
is wettelijk verplicht bodemvondsten op te slaan. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek.
Het oude depot in Wormer was te klein geworden. Omdat er een nieuwe moest komen, bedacht de provincie dat
er dan maar meteen een museum aan gekoppeld moest worden. Projectleider Rob van Eerden: ,,We zijn ook
wettelijk verplicht educatieve doeleinden te dienen met onze collectie.’’ De provincie wilde geen exclusief domein
voor wetenschappers, maar een expositie waar iedereen wat aan heeft. Van Eerden: ,,We willen het verhaal van
het ontstaan van de provincie vertellen. De VOC-periode was er niet zomaar. Vele generaties daarvoor bouwden
het land op tot het rijke landje dat we nog steeds zijn.’’
Het gebouw heeft 10 miljoen euro gekost. Het depot beslaat 2200 vierkante meter, de publieksruimte ook. Naast
de veertien mensfiguren zijn duizend archeologische vondsten te zien. Er is een lab voor kinderen en
schoolklassen, een filmzaal, een collegezaal, een museumcafé en ruimte voor tijdelijke exposities.

Hilde van Castricum.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Oer-IJ Academie van start - Alkmaar op zondag
18-01-2015 /pagina 2
REGIO - De Stichting Oer-IJ, opgericht om meer bekendheid te geven aan de bijzondere kwaliteiten van het
landschap tussen Zaanstad, Velsen en Alkmaar, heeft het initiatief genomen voor een eigen Oer-IJ Academie.
Eerste activiteit is een serie van vier publiekslezingen in Huis van Hilde te Castricum. Verschillende deskundigen
komen daar meer vertellen over de boeiende geschiedenis van dit kwetsbare gebied.
De Oer-IJ Academie wordt gecoördineerd door professor Hans van Weenen, die zich in zijn wetenschappelijk
werk vooral heeft beziggehouden met milieuproblematiek. Hij deed veel onderzoek, publiceerde daarover en was
betrokken bij de organisatie van internationaal overleg op het gebied duurzame productontwikkeling.
De eerste vier lezingen hebben allemaal betrekking op een aspect uit de geschiedenis van het Oer-IJ. Elke
spreker behandelt een eigen thema. Van Weenen leidt de avonden in met een korte uiteenzetting over de
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activiteiten van de Stichting het Oer-IJ.
Het lezingenprogramma ziet er als volgt uit: dinsdag 27 januari spreekt fysisch geograaf Peter Vos over de
ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ als estuarium, dinsdag 24 februari komt landschapsgeograaf Lia VriendVendel een verhaal vertellen over het veranderend grondgebruik in het Oer-IJ gebied sinds het begin van de
jaartelling, dinsdag 31 maart is provinciaal archeoloog Rob van Eerden aan de beurt met een lezing over de
bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied en dinsdag 28 april sluit historisch geograaf Chris de Bont de serie
af met een verhandeling over de landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Het bijwonen van een losse
avond kost € 12,50. Inschrijven kan via www.oer-ij.nl of tel. 06-5758 2348.
(c) Alkmaar op zondag 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Lezingen Huis van Hilde - Zondagochtendblad
18-01-2015 /pagina 37 /editie HCA
CASTRICUM - De Stichting Oer-IJ, opgericht om meer bekendheid te geven aan de bijzondere kwaliteiten van het
landschap tussen Zaanstad, Velsen en Alkmaar, heeft het initiatief genomen voor een eigen Oer-IJ Academie.
Eerste activiteit is een serie van vier publiekslezingen in Huis van Hilde te Castricum.
Verschillende deskundigen komen daar meer vertellen over de boeiende geschiedenis van dit kwetsbare
gebied.De Oer-IJ Academie wordt gecoördineerd door professor Hans van Weenen. De geboren en getogen
Castricummer raakte gefascineerd door de geheimen van het verre verleden, die hier in Kennemerland nog voor
een belangrijk deel in de bodem verscholen liggen. Het lezingenprogramma ziet er als volgt uit: op 27 januari
spreekt fysisch geograaf Peter Vos over de ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ als estuarium, op 24 februari
komt landschapsgeograaf Lia Vriend-Vendel een verhaal vertellen over het veranderend grondgebruik in het OerIJ gebied sinds het begin van de jaartelling, op 31 maart is provinciaal archeoloog Rob van Eerden aan de beurt
met een lezing over de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied en op 28 april sluit historisch geograaf
Chris de Bont de serie af met een verhandeling over de landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied.
Inschrijven kan via de website www.oer-ij.nl . Telefonisch opgeven kan ook: 06 5758 2348.
(c) Zondagochtendblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Huis van Hilde open - Zondagochtendblad
18-01-2015 /pagina 11 /editie BEW
IJMOND - Elvira Sweet heeft donderdag Huis van Hilde, archeologiecentrum Noord-Holland, geopend. Het is het
nieuwe duurzame gebouw huisvest het archeologisch depot van de provincie en 2000 m² publieksruimte met
onder meer een vaste tentoonstelling over de archeologie van Noord-Holland.
Levensechte mensfiguren, waaronder Hilde uit Castricum en Cees de Steentijdman, staan centraal in de
tentoonstelling. Meer dan 1000 vondsten uit de Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn voor
het eerst te zien. Samen vertellen zij het verhaal over het ontstaan van het noordwesten van Nederland: de
metropoolregio Amsterdam.
Gedeputeerde Elvira Sweet:� Huis van Hilde is de plek voor iedereen met belangstelling voor geschiedenis en
archeologie van Noord-Holland. De levensechte mensfiguren hebben een centrale plek zodat de bezoeker bijna
letterlijk oog in oog komt te staan met het verleden.�
Het duurzame gebouw van architect Fons Verheijen meet 4200 m² en is speciaal toegerust op zijn meerledige
functie. Over het depot is een duinlandschap aangebracht, dat zo bijdraagt aan een goed klimaat voor de collectie
van meer dan twee miljoen archeologische vondsten uit de provincie. Er zijn afzonderlijk geklimatiseerde
depotruimtes voor metaal en organisch materiaal. De langgerekte vorm en het dak zijn geïnspireerd op
vroegmiddeleeuwse boerderijen uit de buurt.
Omdat de archeologische collectie van de provincie nooit eerder tentoongesteld is, vertellen de vondsten een
volstrekt nieuw en bijna onbekend verhaal over het ontstaan van het delta- en kustlandschap van wat nu de
noordelijke Randstad is en de deltametropool van Amsterdam. Zo ontstaat een nieuw beeld van de identiteit van
dit deel van ons land. Alle teksten in het centrum zijn in het Engels en Duits vertaald, zodat ook toeristen kennis
kunnen nemen van de geschiedenis van de regio vóór de Gouden 17e eeuw.
De publieksruimtes en kantoren zijn bovengronds. 550 m² is ingericht met een vaste tentoonstelling, waarin
veertien mensfiguren als leidraad en menselijke context dienen voor de meer dan 1000 archeologische vondsten.
Hun gezichten zijn veelal met forensische technieken gereconstrueerd. Bezoekers krijgen zo een idee van het
leven en uiterlijk in de verschillende periodes.
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Rond de mensfiguren staan archeologische vondsten uit die tijd opgesteld. Er zijn topstukken te zien waaronder
de kano’s uit de Wieringermeer (3300 v. Chr.) en Uitgeest (600 v.Chr.), stenen sarcofagen uit de 12de eeuw en
een deel van een schedel van 9500 jaar oud. Daarnaast zijn er sieraden, amuletten, wapens, gereedschap en
kook- en eetgerei. Voor kinderen is er het ArcheoLab en scholen kunnen gebruikmaken van een educatief
programma. Huis van Hilde heeft ook een zaal voor tijdelijke tentoonstellingen, een filmzaal en een café met
terras. Het is centraal gelegen: direct naast het NS station Castricum en midden in het Noord-Hollands
Duinreservaat.
In Huis van Hilde worden de meest bekende vondsten getoond. Vanzelfsprekend zijn er in de toekomst ook
aanwinsten te zien. De collectie breidt zich continue uit met nieuwe vondsten.
Vandaag zijn er diverse activiteiten. De reguliere openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur, zaterdag en
zondag 11 tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties ook open op maandag van 10 tot 17 uur. Zie ook: huisvanhilde.nl
(c) Zondagochtendblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Verleden leeft in Huis van Hilde’ - Noordhollands Dagblad
19-01-2015 /pagina ALK_Regio_05 /editie ALK /auteur jouri bakker
door Jouri Bakker
Bezekers uit hele regio in eerste weekeind
Castricum Toen de Castricumse Ien Schram (72) een paar jaar geleden hoorde dat in haar woonplaats een
archeologisch centrum wordt gebouwd, was ze sceptisch. ,,Castricum doet ook weer eens iets� , verwoordt ze
nu het cynisme waarmee ze destijds tegen het Huis van Hilde aankeek. Nu ze er rondloopt, verdwijnt haar scepsis
als sneeuw voor de zon. ,,Het overtreft mijn stoutste verwachtingen.�
Mensen uit de hele regio zijn deze zaterdag naar Castricum gekomen om tijdens dit openingsweekeinde een kijkje
te nemen in de schatkamer van de Noord-Hollandse archeologie. De familie Blom uit Koedijk maakt er een
gezellig uitje van. Jonathan Blom (12) staat gefascineerd naar het skelet van Hilde, de naamgeefster van het
centrum, te kijken. Jonathan heeft al veel gehoord over het Huis van Hilde. ,,Ik was benieuwd hoe het er uit zou
zien� , vertelt hij. Of hij ook al archeologische vondsten uit Koedijk is tegengekomen? ,,Nee, maar die vrouw daar
is in Alkmaar gevonden� , zegt hij wijzend op een wassen beeld.
Aan vermaak voor kinderen geen gebrek. Waar de een zich laat schminken, zit de ander op de bovenverdieping
sieraden te maken. Ook Meike Bloothoofd (8) uit Castricum heeft zich daar uitgeleefd. Terwijl ze in het midden
van de hoofdzaal op een touchscreen bekijkt waar in Noord-Holland topvondsten zijn gedaan, laat ze haar creatie
zien. ,,Een ketting met een handboog� , zegt ze. ,,Ik houd van geschiedenis. Het is leuk om dingen te weten over
vroeger. Bijvoorbeeld wat mensen bij zich droegen.� Hoewel ze nog nooit een bijzondere archeologische vondst
heeft gedaan, heeft ze wel eens met een metaaldetector door een park gelopen. ,,Dat was toen we een deel van
de halsband van de hond kwijt waren.�
Duende Lammers (9) uit Schoorl staat naast Meike voor het touchscreen. Ze lijkt zich niet erg te vermaken, maar
dat blijkt schijn. ,,De filmpjes zijn interessant.� Wat ze het bijzonderst vindt? ,,De skeletten, denk ik.� Ook zij
heeft nog nooit een archeologische vondst gedaan. ,,Maar ik heb wel eens een schedel van een konijn gevonden.
�

Wie van het kijken naar al die bijzondere vondsten trek heeft gekregen, kan in het restaurant terecht voor een zak
patat of een kroket. Bovendien krijgen Castricummers tegen inlevering van een bon een gratis gevulde koek. Wie
de exposities wil zien, rekent vijf euro af. Judith Groot (46) vindt dat schappelijk. ,,Het verleden wordt sprekend in
beeld gebracht. Echt een openbaring.� Omdat het Huis van Hilde officieel geen museum is, wordt de
museumjaarkaart niet geaccepteerd.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
Locaties voor windmolens nu bekend - Haarlem dit Weekend
16-01-2015 /pagina 28
REGIO - Om te voldoen aan de afspraak met het rijk over het mogelijk maken van windenergie op land in Noordll
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Holland hebben Gedeputeerde Staten een (beperkt) aantal locaties voor windturbines aangewezen.
Deze locaties bevinden zich met name in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en het
Noordzeekanaalgebied. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor op 2 december de gedeeltelijke herziening van de
provinciale structuurvisie, de gewijzigde provinciale ruimtelijke verordening (PRV) en het gewijzigde beleidskader
Wind op Land vastgesteld. Gedeputeerde Duurzame Energie, Jaap Bond: “We hebben hiermee negentien
locaties waar windturbines mogen staan. Om aan de afspraak met het rijk te voldoen zullen we er uiteindelijk
ongeveer acht daadwerkelijk moeten gebruiken.�
Minimum afstand De gedeeltelijke herziening van de structuurvisie, de MilieuEffectRapportage (plan-MER), de
gewijzigde PRV en het gewijzigde beleidskader hebben van 26 september t/m 7 november ter inzage gelegen. In
deze periode zijn 153 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de
stukken. Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Tjeerd Talsma: “De begrenzing van een aantal
herstructureringsgebieden is gewijzigd en er is gekozen voor een minimum afstand van 500 meter tot
woonhuizen, in plaats van de 300 meter die de wet voorschrijft.� De provincie zet in op herstructurering, waarbij
voor iedere nieuwe turbine er twee verouderde turbines moeten verdwijnen. Mochten eigenaren hun bestaande
windturbine willen vervangen dan wordt het toegestaan om beperkt af te wijken van as-hoogte en rotordiameter.
Na vaststelling door Provinciale Staten (PS), naar verwachting op 15 december, kunnen initiatiefnemers hun
voorgenomen plannen binnen één van de aangewezen locaties indienen bij de provincie. Vanaf 1 april 2015
kunnen definitieve aanvragen voor een omgevingsvergunning bij de provincie worden ingediend. Voordat een
vergunning wordt verleend, wordt per locatie een gedetailleerd Milieueffectrapport opgesteld, dat zal meewegen in
het afgeven van de vergunning.
Opgave van het Rijk De provincie heeft de opgave om 685,5 MW Wind op land ruimtelijk mogelijk te maken. Dit
doet zij door, naast het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon, de resterende opgave-105,5
MW netto- onder strikte herstructureringsvoorwaarden mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is onder andere
dat voor elke nieuwe turbine twee verouderde turbines weggehaald worden en dat de windturbines worden
geclusterd in lijnopstellingen van minimaal zes. Het vermogen mag daarbij toenemen. Gedeputeerde Staten
hebben op 2 december aan Provinciale Staten tien gebieden, met daarin negentien locaties voorgesteld waar
windturbines in dergelijke lijnopstellingen mogen komen te staan. Om aan de opgave van 105,5 MW te voldoen,
zullen op ongeveer acht van deze locaties daadwerkelijk windturbines geplaatst worden, uitgaande van 6 turbines
van 3 MW. Zodra aan de afspraak met het rijk is voldaan, zal de provincie Noord-Holland geen vergunningen
meer afgeven voor nieuwe windturbines.
Windturbines Begin april 2014 publiceerde de provincie een drietal conceptkaarten van Noord-Holland waarop is
aangegeven waar windturbines in het kader van het herstructureringsprogramma mogelijk wel en niet geplaatst
konden worden. Een groot deel van de provincie viel daarmee als zoeklocatie direct af. De overgebleven locaties
zijn in de milieueffectrapportage (plan-MER) nader onderzocht en beoordeeld op onderwerpen zoals het effect
van windturbines op de flora en fauna, het aantal woningen dat met geluid of slagschaduw te maken krijgt en het
effect op toerisme of landbouw. Op basis van de plan-MER is gekeken naar locaties die op het gebied van
leefomgeving, natuur en landschap het beste uit de bus komen.
Meer informatie over Wind op Land, waaronder alle relevante stukken, is te vinden op www.noordholland.nl/windopland.
(c) Haarlem dit Weekend 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Subsidie voor asbestverwijdering buitengebied - Haarlem dit Weekend
16-01-2015 /pagina 6
REGIO - De Provincie Noord-Holland draagt bij aan het verwijderen van agrarische asbestdaken. Asbest is een
gevaar voor de gezondheid. Ingeademde asbestvezels kunnen leiden tot ernstige asbestziekten die moeilijk te
behandelen zijn.
Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 550 mensen aan asbestkanker, aldus het Instituut Asbestslachtoffers. De
politiek heeft daarom het voornemen gesteld om vanaf 2024 asbesthoudende daken te verbieden. 70% daarvan
bevindt zich in de land- en tuinbouw. Om het verwijderen van asbestdaken op (voormalig) agrarische bedrijven te
bevorderen, heeft de provincie Noord-Holland een stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’
opengesteld.
Bijdrage
De regeling betreft een bijdrage van 4,50 euro per vierkante meter te saneren asbest dak met een minimum van
250 vierkante meter. Daarvoor in de plaats dient voor minimaal 5 kilowattpiek aan zonnepanelen (circa 20 stuks)
geïnstalleerd te worden. Daarmee streeft de provincie naar onder andere minder milieubelasting en meer
zelfvoorziening op het gebied van energie. Naast actieve agrarische ondernemingen komen ook voormalig
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agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de
stimuleringsmaatregel. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl. Op deze
website kunnen geïnteresseerden die aan alle voorwaarden voldoen, via de aanvraagmodule ook direct subsidie
aanvragen. De telefonische helpdesk is bereikbaar via tel. 079-3252385.
De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) onderstreept het belang van asbestverwijdering. Zij is samen met het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea een stimuleringsprogramma gestart om agrariërs bewust te
maken van de risico’s van asbest. LTO geeft asbestverwijdering een stimulans door praktische informatie te
bieden en collectieve asbestsanering te stimuleren en begeleiden (zie www.agroasbestveilig.nl).
Asbest verweert
Asbest is in het verleden veel gebruikt als grondstof voor verschillende toepassingen. De meest voorkomende
toepassing in Nederland is asbestcement. De technische levensduur van asbestcement golfplaten bedraagt
ongeveer 30 jaar. Zolang het asbest is gebonden in het vezelcement, levert het geen gevaar op voor de
gezondheid. Dit verandert als de asbestvezels loskomen van het cement. Wanneer het asbest verweert of als er
brand uitbreekt. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, lopen zij vast in de kleine luchtwegen en
longblaasjes. Dit kan uiteindelijk leiden tot verschillende soorten asbestziekten, zoals asbestose, longkanker of
mesothelioom. De meeste van deze ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest
heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te behandelen.
(c) Haarlem dit Weekend 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Angst voor grote ’blazers’ - IJmuider Courant
17-01-2015 /pagina IJC_Regio_08 /editie IJC /sectie Regio /auteur kees de boer
door Kees de Boer
Heerhugowaard Hoe is het om in de buurt van een windmolen te wonen? Dat wilden leden van de wijkplatforms
IJmuiden-Noord, Velsen-Zuid en Velsen-Noord wel eens horen.
Zij waren vrijdag te gast in het Heerhugowaardse Park van Luna, waar drie grote windmolens staan opgesteld. De
Velsenaren zijn nieuwsgierig, omdat zij zich zorgen maken over de mogelijk te plaatsen windturbines aan de
noordzijde van het Noordzeekanaal.
Een bewoonster van Heerhugowaard die op een paar honderd meter afstand van een windmolen woont, vertelde
aan de groep dat ze de helft van het jaar geluidsoverlast heeft. Zó erg, dat er slaapproblemen zijn ontstaan. ,,Het
is met name het gezoef van de wieken langs de mast’’, aldus de vrouw. ,,Elke seconde komt er een wiek langs,
ook ’s nachts.’’ Ze legde uit dat er sinds de windmolens er staan (vanaf 2010) ook beduidend meer stofoverlast is
van een stenen verpulverend bedrijf bij haar in de buurt. Die overlastklacht sloot aan bij angst die ook bij de leden
van de wijkplatforms bestaat. De ‘ventilatorwerking’ van windturbines van 150 meter hoog, die mogelijk voor de
schoorstenen van Tata Steel komen te staan. Het zou kunnen dat de wieken de uitstoot van Tata Steel naar
lagere luchtlagen verplaatsen. Hierdoor kan er in Velsen een grotere belasting van fijnstof en andere schadelijke
stoffen ontstaan.
,,Alles wat er aan rook achter een windmolen zit, gaat die in beweging brengen’’, zo merkte een aanwezige uit
Velsen op.
Energiebedrijf Eneco, de exploitant die in Velsen probeert een vergunning te krijgen voor de plaatsing van zes tot
acht windturbines, was ook in Heerhugowaard. Namens het bedrijf meldde Anne Melchers dat de mogelijke
stofoverlast ’Een geheel nieuw bezwaar’ is, waar nog nader onderzoek naar zal worden gedaan. ,,Maar als de
stofbelasting binnen de norm is, dan kan het.’’ Het Velsense raadslid Peter Stam merkte op dat er in Velsen
sprake is van een ’standstill situatie’. ,,Het maximum aan stofbelasting is bereikt. Er mag geen extra belasting van
fijnstof meer bijkomen.’’
Op 1 oktober moet de omgevingsvergunning voor de turbines in Velsen klaar zijn. Als er onder de bewoners die
verbonden zijn aan de wijkplatforms geen draagvlak bestaat voor de molens en de provincie toch besluit tot
plaatsing, wordt een gerechtelijke procedure overwogen.

De Velsenaren die in Heerhugowaard op verkenning gingen, maken zich nog meer zorgen over de komst van
windmolens. foto kees de boer
(c) IJmuider Courant 2015 alle rechten voorbehouden
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Naar boven
Juridische strijd over turbines Groetpolder - Noordhollands Dagblad
19-01-2015 /pagina SCH_Regio_03 /editie SCH /auteur martijn gijsbertsen
door Martijn Gijsbertsen
Lutjewinkel Windmolens Groetpolder BV uit Lutjewinkel, een coöperatie van eigenaren van negentien windmolens
tussen Kolhorn en Winkel, staat vandaag bij de Raad van State tegenover de provincie.
De turbinebezitters vechten bij de hoogste bestuursrechter in Den Haag aan dat Noord-Holland weigert mee te
werken aan het vervangen van de windmolens door veertien grotere exemplaren met meer vermogen en
energieproductie.
In de ogen van de provincie past dat plan niet in het huidige Noord-Hollandse beleid om geen nieuwe windmolens
op land toe te staan.
Volgens Groetpolder BV is de aanvraag, waarvoor Hollands Kroon een verklaring van geen bezwaar heeft
afgegeven, echter gedaan voordat ’Haarlem’ besloot tot een koerswijziging met betrekking tot turbines.
Dat pleidooi hielden de turbine-eigenaars, in totaal zes agrariërs, vorig jaar zomer al eens bij de Alkmaarse
rechtbank. Die stelde Noord-Holland in het gelijk.
Schadeclaim De coöperatie is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Binnen zes weken wordt verwacht dat
de Raad van State definitief uitsluitsel over de kwestie kan geven.
Afhankelijk van de uitkomst overweegt Groetpolder BV een schadeclaim van enkele tonnen tegen de provincie in
te dienen wegens gemaakte voorbereidingskosten.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Landbouw veeteelt en visserij
Subsidie voor asbestverwijdering buitengebied - Haarlem dit Weekend
16-01-2015 /pagina 6
REGIO - De Provincie Noord-Holland draagt bij aan het verwijderen van agrarische asbestdaken. Asbest is een
gevaar voor de gezondheid. Ingeademde asbestvezels kunnen leiden tot ernstige asbestziekten die moeilijk te
behandelen zijn.
Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 550 mensen aan asbestkanker, aldus het Instituut Asbestslachtoffers. De
politiek heeft daarom het voornemen gesteld om vanaf 2024 asbesthoudende daken te verbieden. 70% daarvan
bevindt zich in de land- en tuinbouw. Om het verwijderen van asbestdaken op (voormalig) agrarische bedrijven te
bevorderen, heeft de provincie Noord-Holland een stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’
opengesteld.
Bijdrage
De regeling betreft een bijdrage van 4,50 euro per vierkante meter te saneren asbest dak met een minimum van
250 vierkante meter. Daarvoor in de plaats dient voor minimaal 5 kilowattpiek aan zonnepanelen (circa 20 stuks)
geïnstalleerd te worden. Daarmee streeft de provincie naar onder andere minder milieubelasting en meer
zelfvoorziening op het gebied van energie. Naast actieve agrarische ondernemingen komen ook voormalig
agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de
stimuleringsmaatregel. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl. Op deze
website kunnen geïnteresseerden die aan alle voorwaarden voldoen, via de aanvraagmodule ook direct subsidie
aanvragen. De telefonische helpdesk is bereikbaar via tel. 079-3252385.
De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) onderstreept het belang van asbestverwijdering. Zij is samen met het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea een stimuleringsprogramma gestart om agrariërs bewust te
maken van de risico’s van asbest. LTO geeft asbestverwijdering een stimulans door praktische informatie te
bieden en collectieve asbestsanering te stimuleren en begeleiden (zie www.agroasbestveilig.nl).
Asbest verweert
Asbest is in het verleden veel gebruikt als grondstof voor verschillende toepassingen. De meest voorkomende
toepassing in Nederland is asbestcement. De technische levensduur van asbestcement golfplaten bedraagt
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ongeveer 30 jaar. Zolang het asbest is gebonden in het vezelcement, levert het geen gevaar op voor de
gezondheid. Dit verandert als de asbestvezels loskomen van het cement. Wanneer het asbest verweert of als er
brand uitbreekt. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, lopen zij vast in de kleine luchtwegen en
longblaasjes. Dit kan uiteindelijk leiden tot verschillende soorten asbestziekten, zoals asbestose, longkanker of
mesothelioom. De meeste van deze ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest
heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te behandelen.
(c) Haarlem dit Weekend 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Ik denk dat het kan, maar doe het samen’ - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina HEL_Regio_05 /editie HEL /auteur anja roubos
door Anja Roubos
Texel Gedeputeerde Jaap Bond had vrijdag tijdens zijn bezoek aan Texel een luisterend oor voor enkele actuele
problemen die op het eiland spelen.
De CDA-politicus, die als lijsttrekker juist begonnen is aan de campagne voor de komende provinciale
verkiezingen, bracht onder meer een bezoek aan schapenboer Jan Willem Bakker van hoeve De Waddel aan de
Westergeest. Die deed namens de schapenhouders in het Hoge Berggebied opnieuw een beroep op de provincie.
Geld ,,Het gaat om geld’’, vatte Bond kernachtig samen. ,,Het is een uniek gebied dat behouden moet blijven,
maar de schapenboeren kunnen de grond niet betalen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verkopen plukjes
land. Het bestaande fonds voor de schapenhouderij levert niks op omdat de rente te laag is.’’
Volgens Bakker hebben de boeren er inmiddels een moedeloos gevoel over. De gedeputeerde gaf aan dat de
provincie de regie wil nemen om de boel vlot te trekken, maar wacht op een initiatief van de gemeente. ,,We willen
met alle partijen om tafel om te bepalen wat we willen. De boeren moeten het met elkaar eens worden, anders
gaan ze het niet redden’’, was zijn boodschap.
Ook in De Koog is samenwerking nodig, aldus Bond. Hij is erg enthousiast over het revitaliseringsplan Duindorp
De Koog in het kader van Planet Texel: ,,Dit is de stip op de horizon. Zeer inspirerend. Maar ik zeg tegen de
horeca: doe het met elkaar, dat maakt je verhaal veel sterker. Al ben je het maar voor 70% met elkaar eens. Ik
denk dat het kan. Het is mooi dat de Texelaars zelf zien dat ze het niet gaan redden zoals ze nu bezig zijn. Dat is
dapper.’’
In Den Hoorn vroeg Gerard Bakker van Stichting Drijverhuus Bond zich hard te maken voor subsidie om het
initiatief overeind te houden voor de leefbaarheid in het dorp na het verdwijnen van de school.
Bond: ,,Kunst is geen kerntaak meer van de provincie. We willen wel meedenken over subsidiemogelijkheden. Dit
voegt echt wel iets toe aan het toeristisch product van Texel. Als je de naam van Jan Wolkers eraan zou kunnen
verbinden, zou dat helpen. Wellicht zijn er mogelijkheden bij het Waddenfonds.’’
Bond bracht ook een kort bezoek aan de voormalige vuilnisbelt aan het Molwerk. ,,We hebben al onderzoek
gedaan en moeten misschien nog meer onderzoeken met het oog op de volksgezondheid. Het wachten is nu op
het Nationaal Park, dat hierover in gesprek gaat met de gemeente en het ministerie.’’

De gedeputeerde luistert naar boer Jan Willem Bakker. Foto Gertha Wessels
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Er is niets geheims in Koggenland’ - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ENK_Regio_10 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Burgemeester snapt niets van commotie
Het bedrijventerrein Distriport laat nog even op zich wachten. Het project, omgeven met rechtszaken,
schadeclaims en verdachtmakingen, is de splijtzwam in de gemeenschap en de lokale politiek van Koggenland.
De actiegroep Berkhout is Boos en het gemeentebestuur staan lijnrecht tegenover elkaar. Betrokkenen leggen uit
waarom.
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Vervolg regiovoorpagina
Berkhout Komt het ooit nog goed tussen Berkhout is Boos en het lokale gemeentebestuur? De kemphanen staan
verder dan ooit bij elkaar vandaan. Over de polarisatie in een ooit zo rustige plattelandsgemeente.
De kritiek van Berkhout is Boos aan het adres van het ’eigen’ gemeentebestuur Koggenland liegt er niet om. In de
brief aan de commissaris van de Koning wordt geopperd dat ingrijpen wellicht op zijn plaats is. ,,Er lijkt in
Koggenland op ambtelijk niveau veel mis te gaan. Geheime ambtelijke afspraken, onterechte inning van gelden,
zwijgplicht van raadsleden. Het college en de gemeenteraad blijken niet in staat te zijn het ambtelijke apparaat
aan te sturen en te corrigeren.’’
Afspraken De actiegroep ziet in verschillende ontwikkelingen een teken dat het allemaal mis gaat. Zo wordt
gewezen op het geharrewar over de overeenstemming met buurgemeente Hoorn over een baggerdepot bij
Berkhout. De groep vermoedt meerdere ’geheime’ afspraken in het gemeentehuis over deze zaak.
De actiegroep vindt dat de gemeente met goed fatsoen geen zaken meer kan doen met projectontwikkelaars
Zeeman en De Peyler. De wet Bibob geeft ook de gemeente een handvat om bedrijven die over de schreef zijn
gegaan, verder te negeren. Berkhout is Boos vindt dat Koggenland dat ook tot beleid moet verheffen. De
projectontwikkelaars spelen een belangrijke rol rond Distriport. Zij het dat de provincie intussen deze
projectontwikkelaars aan de kant heeft gezet. De provincie heeft zelfs beslag laten leggen op gronden van de
ontwikkelaars, om zo de schadeclaim veilig te stellen. Deze zaak is in hoger beroep aan de rechter voorgelegd.
Beleidslijn Burgemeester Rob Posthumus: ,,Met de gemeenteraad is afgesproken dat wij een nieuwe beleidslijn
zouden maken hoe om te gaan met de wet Bibob. Dat beleid is nu vastgesteld, en de provincie Noord-Holland is
natuurlijk hiervan op de hoogte gesteld. Zo’n Bibob-toets doe je voorafgaand aan het eventueel sluiten van een
overeenkomst. De gemeente heeft na dit besluit nog geen overeenkomst met bouwbedrijven of
projectontwikkelaars gesloten.’’
Over het baggerdepot: ,,Er is ambtelijk overleg en inmiddels ook bestuurlijk overleg. Niets geheims aan. Hoe men
er dan toe komt om te verzinnen dat er geheime afspraken over het toestaan van een baggerdepot zouden zijn,
ontgaat me volledig.’’ Overigens: de gemeentepolitiek heeft geen enkele trek in een ’Hoorns’ baggerdepot. Dus
dat dossier lijkt nu ook van tafel.
Reserves Posthumus snapt niets van de commotie rondom ’stille reserves’. ,,Dit staat overigens ook glashelder in
onze begroting 2015, op bladzijde 77. Het begrip stille reserve is financieel-technisch. Het is geen reserve die
naar buiten toe effectief kan worden ingezet om een maatschappelijk gewenste activiteit uit te voeren. Dat kan de
gemeenteraad wel doen met bijvoorbeeld de algemene reserve. Stil betekent hier dus: niet actief werkend. Oké,
minder spannend dan de actiegroep suggereert, maar ik houd me maar bij de feiten.’’
De commissaris van de Koning Remkes zal de brief van Berkhout is Boos zeker serieus nemen, meldt
woordvoerder Raymond Fillet. De eerste stap is dat de zaak wordt bestudeerd, en daarbij zal Remkes zich ook bij
de gemeente Koggenland op de hoogte laten stellen. Inhoudelijk is er nu dus geen commentaar van de provincie
te verwachten.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Distriport als splijtzwam - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Berkhout De actiegroep Berkhout is Boos is er vast van overtuigd: de zaken gaan steeds slechter in de gemeente
Koggenland. ,,Pure stemmingmakerij’’, is de boze reactie van de fracties van CDA en VVD.
Het is niet de eerste keer dat de actiegroep en het gemeentebestuur stevig botsen over het gevoerde beleid en de
bestuurscultuur. In een brief aan de commissaris van de Koning Johan Remkes uit de actiegroep grote zorgen
over de integriteit van het bestuur in de plattelandsgemeente. Misschien een forse stap, maar noodgedwongen,
aldus de actiegroep. Het is ook een teken dat de Koggenlandse verhoudingen zich in rap tempo verharden.
,,Waarom wil Koggenland zichzelf geen middelen in handen geven om een integere bouwsector te bevorderen?’’,
stelt
namens de actiegroep. Want dat speelt op de achtergrond spijkerhard mee: rondom de komst
van bedrijventerrein Distriport bij Berkhout hangt de geur van omkoperij. Tenminste, dat stelden SP-Statenleden
Bruggeman en Wellink vorig jaar na een eigen onderzoek.
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Moedeloos De actiegroep vindt dat het gemeentebestuur zoveel mogelijk oude problemen onder het vloerkleed
wil vegen. Datzelfde gemeentebestuur stelt bijna moedeloos dat zo’n beetje alles door de tegenstanders wordt
uitgelegd als ’niet integer’.
Burgemeester Rob Posthumus is verbaasd over de actie van Berkhout is Boos. ,,Ik respecteer de vrijheid die
vertegenwoordigers en de aanhangers van de actiegroep hebben op hun mening, en de wijze waarop die naar
buiten wordt gebracht’’, reageert hij. ,,Daarover is geen enkel misverstand. Maar ik herken mij echt niet in de
aantijgingen die de groep steeds maar naar buiten brengt. Wat ik wel zie, zijn opnieuw loze beweringen,
boosheid, foute aannames, aperte onwaarheden.’’
Regionaal 10/11: ’Er is niets geheims in Koggenland’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Flora en fauna
Onderwerken heeft effect - Nieuwe Oogst
17-01-2015 /pagina A11 /auteur Cora van den Berg
Haarlemmermeer - Het onderwerken van graanresten vlak na de oogst houdt ganzen bij Schiphol weg. Hetaantal
ganzen dat in Haarlemmermeerse polders neerstrijkt, is in 2014 fors gedaald.
In de jaren 2009 en 2010, toen de percelen nog niet versneld werden onderbewerkt, nam het percentage ganzen
dat na de oogst invloog, met enkele honderden procenten toe. Dat is in 2014 gedaald naar 40 procent, zo blijkt uit
een brief van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer.
‘De regeling is effectief’, zegt voorzitter Peter Baars van LTO Noord Haarlemmermeer. ‘Het draagt bij aan een
betere vliegveiligheid. Het werk is op de juiste manier uitgevoerd en het geld goed besteed. Dat is belangrijk voor
het draagvlak.’
Ook de populatie ganzen is in de Haarlemmermeer vorig jaar met 5 procent gedaald vergeleken met 2013. ‘Het
mes snijdt dus aan twee kanten’, aldus Baars.
Het is het derde opvolgende jaar dat de akkerbouwers hun graanpercelen na de oogst versneld onderwerken.
Hiermee krijgen ganzen geen mogelijkheid te foerageren en zijn er minder vogelaanvaringen.
Afgelopen jaar maakten 71 agrariërs gebruik van de vrijwillige regeling, die LTO en het ministerie in 2012 voor zes
jaar afsloten. In totaal hebben de boeren 1.954 hectare ondergewerkt. Dat is 95 procent van alle graanakkers in
de noordelijke Haarlemmermeer.
(c) Nieuwe Oogst 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Recreatie
’Mislukt Landalplan fort kostte al vijf ton’ - Haarlems Dagblad
17-01-2015 /pagina HAA_Regio_05 /editie HAA /auteur arthur de mijttenaere
door Arthur de Mijttenaere
Velserbroek Het mislukte plan om bungalows te bouwen bij Fort benoorden Spaarndam heeft al vijf ton
gemeenschapsgeld gekost. Dat zegt Sjaak Vrugt van de Actiepartij, die vragen aan het Haarlemse college van B
en W stelt over de kwestie.
Eind vorig jaar werd bekend dat projectontwikkelaar Esbi Bouw zich terugtrok als bouwer van deze bungalows
voor Landal Greenparks. Een verrassende wending, omdat het bedrijf zeker vijf jaar met deze plannen voor zo’n
tachtig vakantiewoningen bij het fort bezig was geweest.
Van meet af aan was er veel verzet tegen dit bouwplan. Nu heeft directeur Jan Hylkema van Recreatieschap
Spaarnwoude, waar het fort ligt, in deze krant gezegd dat het nog steeds mogelijk is dat er bungalows bij het fort
verrijzen. Volgens hem zijn er bij de selectieprocedure waaruit Esbi Bouw destijds werd gekozen enkele andere
bungalowbouwers afgevallen.
Dit stoort de Actiepartij. ,,Na zes jaar onderhandelen en een forse investering van circa 500.000 euro kan het
recreatieschap weer van voren af aan beginnen.’’ Vrugt wil weten of het college Hylkema steunt om een nieuwe
bungalowbouwer te zoeken.
(c) Haarlems Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Milieu
Hauwert tussen turbines - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ENK_Regio_06 /editie ENK /auteur connie vertegaal c.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl
door Connie Vertegaal
Hauwert Eneco wil energie opwekken met de wind die in de polders tussen Oostwoud en Zwaagdijk waait. De
energiemaatschappij presenteerde een plan voor maarliefst 19 megaturbines (ashoogte tussen 80 en 120 meter)
bij de Dorpsraad van Hauwert. Eneco heeft al afspraken gemaakt met de grondeigenaren.
Het plan bestaat uit twee lijnopstellingen van molens: twaalf molens tussen Zwaagdijk-West en Hauwert en zeven
molens op een lijn tussen Hauwert en Midwoud. Er is ook nog een plan, van een andere partij, voor zes
windmolens tussen Zwaagdijk-Oost en de Westfrisiaweg. ,,Overal waar je straks kijkt, zie je straks enorme
windmolens’’, zegt Hauwertse Selma Cool. ,,Ik ben wel voor schone energie, maar als deze plannen doorgaan, is
Hauwert helemaal ingeklemd tussen molens. Dan zijn het er wel heel veel.’’ Plannen voor een actiegroep zijn er
niet direct. Maar Cool is van plan een peiling te houden onder de inwoners van Hauwert om te onderzoeken wat
zij van de plannen vinden.
Of het plan van Eneco het haalt, is nog absoluut niet duidelijk. Het wordt aangemeld voor het project ’Wind op
Land’, dat in totaal 105,5 megawatt schone energie moet opwekken. ,,Wij moeten dit inbrengen bij de provincie en
er moet nog heel veel over gepraat worden’’, zegt Arie Spruit van Eneco. In oktober wordt bekend welke plannen
doorgaan.
Eneco heeft inwoners van de dorpen vlakbij de geplande turbines uitgenodigd mee te praten over de plannen. Dit
is ook een eis van de provincie.
Maria Weeber van de lokale politieke partij PWF is kritisch: ,,Ik was bij de presentatie en proefde ongerustheid
onder de bewoners. Ik raad hen aan rechtsbijstandverzekeringen af te sluiten. We vinden het krom dat we als
gemeente mee moeten werken aan de inspraak, terwijl Medemblik helemaal geen nieuwe windmolens wil. Hier
gaan wij vragen over stellen.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Subsidie voor asbestverwijdering buitengebied - Haarlem dit Weekend
16-01-2015 /pagina 6
REGIO - De Provincie Noord-Holland draagt bij aan het verwijderen van agrarische asbestdaken. Asbest is een
gevaar voor de gezondheid. Ingeademde asbestvezels kunnen leiden tot ernstige asbestziekten die moeilijk te
behandelen zijn.
Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 550 mensen aan asbestkanker, aldus het Instituut Asbestslachtoffers. De
politiek heeft daarom het voornemen gesteld om vanaf 2024 asbesthoudende daken te verbieden. 70% daarvan
bevindt zich in de land- en tuinbouw. Om het verwijderen van asbestdaken op (voormalig) agrarische bedrijven te
bevorderen, heeft de provincie Noord-Holland een stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’
opengesteld.
Bijdrage
De regeling betreft een bijdrage van 4,50 euro per vierkante meter te saneren asbest dak met een minimum van
250 vierkante meter. Daarvoor in de plaats dient voor minimaal 5 kilowattpiek aan zonnepanelen (circa 20 stuks)
geïnstalleerd te worden. Daarmee streeft de provincie naar onder andere minder milieubelasting en meer
zelfvoorziening op het gebied van energie. Naast actieve agrarische ondernemingen komen ook voormalig
agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de
stimuleringsmaatregel. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl. Op deze
website kunnen geïnteresseerden die aan alle voorwaarden voldoen, via de aanvraagmodule ook direct subsidie
aanvragen. De telefonische helpdesk is bereikbaar via tel. 079-3252385.
De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) onderstreept het belang van asbestverwijdering. Zij is samen met het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea een stimuleringsprogramma gestart om agrariërs bewust te
maken van de risico’s van asbest. LTO geeft asbestverwijdering een stimulans door praktische informatie te
bieden en collectieve asbestsanering te stimuleren en begeleiden (zie www.agroasbestveilig.nl).
Asbest verweert
Asbest is in het verleden veel gebruikt als grondstof voor verschillende toepassingen. De meest voorkomende
toepassing in Nederland is asbestcement. De technische levensduur van asbestcement golfplaten bedraagt
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ongeveer 30 jaar. Zolang het asbest is gebonden in het vezelcement, levert het geen gevaar op voor de
gezondheid. Dit verandert als de asbestvezels loskomen van het cement. Wanneer het asbest verweert of als er
brand uitbreekt. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, lopen zij vast in de kleine luchtwegen en
longblaasjes. Dit kan uiteindelijk leiden tot verschillende soorten asbestziekten, zoals asbestose, longkanker of
mesothelioom. De meeste van deze ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest
heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te behandelen.
(c) Haarlem dit Weekend 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Aartswoud blijft vierkant tegen komst crossterrein - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur coen van de luytgaarden
door Coen van de Luytgaarden
Aartswoud De provincie Noord-Holland houdt Den Helder aan de belofte tijdelijk onderdak te bieden aan een
crossterrein.
Die toezegging heeft de Dorpsraad Aartswoud meegekregen van gedeputeerde Tjeerd Talsma in het
provinciehuis te Haarlem. ,,Talsma wil Den Helder aan eerdere afspraken houden’’, aldus Michel van Ierland,
voorzitter van Dorpsraad Aartswoud. Hij zei dat tijdens een drukbezochte bijeenkomst waarbij het crossterrein op
de agenda stond.
De Dorpsraad verzet zich faliekant tegen de locatie NC10, de plek bij de kruising Groetkanaal en de provinciale
weg N242. Die ligt (op grondgebied van Hollands Kroon) op een steenworp afstand van Aartswoud en inwoners
vrezen structurele geluidshinder en ook stankoverlast van de crossers.
Volgens Michel van Ierland brengen niet alleen ’pleziercrossers’ overlast met zich mee. Wedstrijdraces zullen
volgens hem nog meer nadelen meebrengen als er een crossterrein komt. ,,Dan heb je het al snel over
tweehonderd deelnemers. Als die allemaal materiële ondersteuning meenemen en supporters, dan kun je wel
nagaan hoe druk het hier wordt.’’
NC10 locatie De Dorpsraad pleit voor het principe ’geluid bij geluid’ en vindt dat het provinciale crossterrein
thuishoort op een plek waar sowieso geluid wordt geproduceerd. ,,De NC10-locatie ligt op een stille plek in een
ecologisch gevoelig gebied. Waarom gaan ze niet naar Den Helder, Schiphol, IJmuiden of misschien wel
Agriport?’’, zo heeft Van Ierland bepleit bij de provincie. Hij vraagt zich bovendien af, of een dergelijke lobby nog
wel valt te verdedigen in een tijd van vergroening en CO2-neutraal opereren. ,,Het is opmerkelijk in een tijd waarin
we ambitieuze klimaatdoelstellingen creëren. Terwijl we tegen de beleidslijnen in praten over een centrum dat
voor het plezier lawaai en CO2 produceert.’’
De gemeente Opmeer, waar Aartswoud onder valt, verzet zich eveneens tegen de komst van een crossterrein.
Het college heeft inmiddels een brief gestuurd naar buurgemeente Hollands Kroon, het voormalige
Wieringermeer. Met de mededeling dat een crossterrein niet gewenst is.
De Dorpsraad heeft de provincie verzocht ’de NC10 van de lijst van mogelijke locaties af te voeren’. ,,Geluid hoort
bij geluid en niet midden in een ecologische hoofdstructuur. Er zijn grenzen. En vooral geluidsgrenzen.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Angst voor grote ’blazers’ - IJmuider Courant
17-01-2015 /pagina IJC_Regio_08 /editie IJC /sectie Regio /auteur kees de boer
door Kees de Boer
Heerhugowaard Hoe is het om in de buurt van een windmolen te wonen? Dat wilden leden van de wijkplatforms
IJmuiden-Noord, Velsen-Zuid en Velsen-Noord wel eens horen.
Zij waren vrijdag te gast in het Heerhugowaardse Park van Luna, waar drie grote windmolens staan opgesteld. De
Velsenaren zijn nieuwsgierig, omdat zij zich zorgen maken over de mogelijk te plaatsen windturbines aan de
noordzijde van het Noordzeekanaal.
Een bewoonster van Heerhugowaard die op een paar honderd meter afstand van een windmolen woont, vertelde
aan de groep dat ze de helft van het jaar geluidsoverlast heeft. Zó erg, dat er slaapproblemen zijn ontstaan. ,,Het
is met name het gezoef van de wieken langs de mast’’, aldus de vrouw. ,,Elke seconde komt er een wiek langs,
ook ’s nachts.’’ Ze legde uit dat er sinds de windmolens er staan (vanaf 2010) ook beduidend meer stofoverlast is
van een stenen verpulverend bedrijf bij haar in de buurt. Die overlastklacht sloot aan bij angst die ook bij de leden
van de wijkplatforms bestaat. De ‘ventilatorwerking’ van windturbines van 150 meter hoog, die mogelijk voor de
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schoorstenen van Tata Steel komen te staan. Het zou kunnen dat de wieken de uitstoot van Tata Steel naar
lagere luchtlagen verplaatsen. Hierdoor kan er in Velsen een grotere belasting van fijnstof en andere schadelijke
stoffen ontstaan.
,,Alles wat er aan rook achter een windmolen zit, gaat die in beweging brengen’’, zo merkte een aanwezige uit
Velsen op.
Energiebedrijf Eneco, de exploitant die in Velsen probeert een vergunning te krijgen voor de plaatsing van zes tot
acht windturbines, was ook in Heerhugowaard. Namens het bedrijf meldde Anne Melchers dat de mogelijke
stofoverlast ’Een geheel nieuw bezwaar’ is, waar nog nader onderzoek naar zal worden gedaan. ,,Maar als de
stofbelasting binnen de norm is, dan kan het.’’ Het Velsense raadslid Peter Stam merkte op dat er in Velsen
sprake is van een ’standstill situatie’. ,,Het maximum aan stofbelasting is bereikt. Er mag geen extra belasting van
fijnstof meer bijkomen.’’
Op 1 oktober moet de omgevingsvergunning voor de turbines in Velsen klaar zijn. Als er onder de bewoners die
verbonden zijn aan de wijkplatforms geen draagvlak bestaat voor de molens en de provincie toch besluit tot
plaatsing, wordt een gerechtelijke procedure overwogen.

De Velsenaren die in Heerhugowaard op verkenning gingen, maken zich nog meer zorgen over de komst van
windmolens. foto kees de boer
(c) IJmuider Courant 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Felle ruzie over groei van Schiphol - Noordhollands Dagblad
19-01-2015 /pagina ALK_VP_01 /editie ALK /auteur frans van den berg
f.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl
Schiphol Er is een knallende ruzie losgebarsten over de groei van Schiphol. KLM en Schiphol staan daarbij
lijnrecht tegenover bewoners, gemeenten en provincies. Een compromis lijkt ver weg.
De komende jaren is het technisch nog niet mogelijk meer starts- en landingen per baan uit te voeren, zodat bij
groei van de luchtvaart in 2017 vaker vier start- en landingsbanen tegelijk nodig zijn. ,,We zijn bereid dat op te
hogen van zestig naar tachtig keer per dag, maar dan moet daar wel wat tegenover staan’’, eist Tjeerd Talsma
namens drie provincies en 43 gemeenten rond de luchthaven.
De bewonersdelegatie eist als compensatie dat de grens van 510.000 vluchten van 2020 opschuift naar
2030. ,,Na lang onderhandelen hebben we voorgesteld dat op 2025 te stellen, maar de luchtvaartsector weigert in
te stemmen. In een marathonzitting zijn we er dan ook niet uitgekomen. Hans Alders heeft nu een compromis op
papier gezet. Daarin stelt hij dat we als bestuurders en bewoners akkoord gaan met tachtig vluchten op de vierde
baan en dat de staatssecretaris de knoop moet doorhakken over de vraag of de groeigrens op 2020 blijft of naar
2025 gaat. Dat is onacceptabel’’, benadrukt Talsma.
Volgens KLM-topman Pieter Elbers moet het economisch belang prevaleren. ,,Het aantal vluchten stijgt weer en
dan moeten we dat niet beperken. Natuurlijk denken we aan het belang van de bewoners, maar dan hebben we
het niet alleen over geluid. Heel veel omwonenden hebben werk dankzij de luchthaven. Er ligt een goede
luchthaven en dan moeten we die ook benutten.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
’Dreiging nieuw stadhuis nu voorbij’ - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina HEL_Regio_02 /editie HEL /auteur delano weltevreden
d.weltevreden@hollandmediacombinatie.nl
door Delano Weltevreden
Bestemmingsplan vernietigd Bezwaarmakers erg blij
Den Helder De vlag gaat uit bij de mensen die de afgelopen jaren hebben gestreden tegen de komst van een
nieuw stadhuis bij het station. De Raad van State heeft hun beroepen gegrond verklaard en het bestemmingsplan
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stationsgebied vernietigd. ,,Wij zijn hier ontzettend blij mee’’, zegt Klaas Selie, bewoner van de Boerhaavestraat.
Hij heeft vanaf het begin gestreden tegen de voorgenomen bouw van een stadhuis op korte afstand van zijn
huis. ,,We hebben tweeënhalf jaar tegen dit plan gestreden. Dit is een pak van ons hart. We hebben er écht
slapeloze nachten van gehad.’’
Loes Vermeer, gerechtsdeurwaarder in ruste, heeft de bewoners van de Boerhaavestraat juridisch
geadviseerd. ,,Als dat bestemmingsplan was blijven staan, was de mogelijkheid natuurlijk altijd nog aanwezig dat
er een nieuw stadhuis op die plek werd gebouwd. Wij wilden dat hele plan van de agenda hebben. De Raad van
State heeft ons gelijk gegeven.’’
Zij denkt dat de gemeente Den Helder het juridische getrouwtrek makkelijk had kunnen voorkomen. ,,De
gemeente heeft de bezwaarmakers nooit serieus genomen. Burgemeester Schuiling is één keer geweest om te
praten. Hij zou nog contact met mij opnemen om onder het genot van een kop koffie of een glas wijn over dit
onderwerp van gedachten te wisselen. Dat heeft hij nooit gedaan.’’
Onzinnig Jan Vonk, oud-directeur van de gemeentelijke dienst openbare werken, kwam ook tegen het plan in de
weer. ,,Ik vond het een onzinnig idee om de Boerhaavestraat te verleggen en rotonde De Vijfsprong te
verbouwen. Bovendien was het plan erg onzorgvuldig voorbereid.’’ Vonk stelde ook dat het plan van tafel moest
omdat zijns inziens belangrijke gebouwen uit de periode van de wederopbouw, waaronder het postkantoor,
behouden moesten blijven. ,,Er moet nu een nieuw bestemmingsplan komen. Ik hoop dat er snel een plan komt
voor de renovatie van het postkantoor.’’
Duidelijk Wethouder Jacqueline van Dongen (ruimte) zegt dat nu voor iedereen hopelijk duidelijk is dat er geen
stadhuis op de stationslocatie komt. Zij wijst erop dat dat met het aantreden van de huidige coalitie en het nieuwe
college al duidelijk was. ,,Dat de Raad van State het bestemmingsplan heeft vernietigd, is in dat opzicht dus een
formaliteit. Het college werkt nu aan een nieuw bestemmingsplan.’’
Van Dongen zegt dat het stationsgebied wél opgeknapt wordt. ,,Een mooie stad verdient een mooie entree. Een
gezellige omgeving met een mooie uitstraling.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Waar blijft de openheid die ons nu al jaren is beloofd?’ - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ENK_Regio_11 /editie ENK /auteur HDC Media
,,Wij vragen als actiegroep al meer dan tien jaar om openheid, transparantie en alle feiten op tafel.’’ Dat zegt
Annet Wood, woordvoerder van Berkhout is Boos. Zij legt uit waarom de groep hardnekkig aan de noodrem blijft
trekken.
,,Die openheid, dat lukt in Koggenland gewoon niet. Dat komt naar onze mening door een volledig gebrek aan
tegenmacht in de gemeenteraad. Dat bleek onder andere uit de manier waarop is omgegaan met de feiten uit het
rekenkamerrapport. Onder aanvoering van de fractievoorzitters van VVD en CDA werd besloten dat alles wettelijk
gegaan was ’’
Voorbeeld ,,Wettelijk? Terwijl de bestuursdeskundige, professor Elzinga, op basis van hetzelfde rapport aangaf
dat er in strijd met de gemeentewet gehandeld werd. Dat was voor ons opnieuw een voorbeeld van volledig
gebrek aan tegenmacht, waardoor de bestuurders ontsporen.’’
,,Daarom hebben wij ruim een jaar geleden in een brief aan Remkes onze zorgen over de integriteit bij
Koggenland neergelegd. Hij nodigde ons en het gemeentebestuur uit voor een gesprek. Dat was een goed
gesprek, wij hoopten dat daar iets uit zou volgen. Wijnker vertrok drie dagen later.’’
,,Driekwart jaar later zagen wij dat de problemen in Koggenland alleen maar groter werden. Er wordt nooit
inhoudelijk gereageerd: kritiek leveren staat hier gelijk aan stemmingmakerij. Wel lekker makkelijk.’’
De actiegroep maakt zich ook boos over de manier waarop sommige lokale bestuurders de problemen rondom
Distriport en de bestuurscultuur bagatelliseren. ,,Als een CDA-raadslid over de veroordeling tot drie jaar cel van
ex-gedeputeerde Hooijmaijers reageert met ’ach, dat is een mening van een rechter’, dan zegt dat veel’’, aldus
Wood.
,,De VVD in Koggenland heeft afgelopen zomer geprobeerd de feiten rond Distriport nog een keer op een rij te
zetten. Het wemelt van de fouten en verdraaiingen. Maar ze komen er in de raad mee weg, andere fracties doen
niets. Kortom, het ontbreken van tegenmacht in Koggenland was voor ons reden om naar Remkes te stappen.’’
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(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Eindelijk overeenstemming nieuwe zeesluis - Haarlem dit Weekend
16-01-2015 /pagina 3
IJMUIDEN - Minister Melanie Schulz van Haegen, gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland
en wethouder Kajsa Ollongren van de gemeente Amsterdam hebben hun handtekening gezet onder de bouw van
een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden.
Decor was het congres ‘Passen en meten in het Noordzeekanaalgebied, ruimte intensivering op
bedrijventerreinen’, het jaarlijkse congres van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied.‘Overeenstemming
over de nieuwe zeesluis is een proces geweest van 20 jaar. Een feestje waard,’ sprak Minister Melanie Schulz
van Haegen tot de aanwezigen. ‘De nieuwe sluis maakt veel mogelijk. U staat als regio aan het stuur, aan u dus
de kans om de mogelijkheden te benutten.’ De minister gaf aan dat haar deur altijd open staat voor
ontwikkelingsplanologie en pilots voor wet- en regelgeving.’
Economisch hart
Ook gedeputeerde Post stuurde aan op actie. ‘In geld uitgedrukt heeft het Noordzeekanaalgebied 6 miljard euro
aan toegevoegde waarde. Als je op je handen blijft zitten, behoud je die positie niet. Je zult wat moeten doen om
het economisch hart van Noord-Holland vast te houden. 90% van de wereldhandel gaat via de scheepvaart,
daarom is de nieuwe zeesluis zo belangrijk.’
Het congres stond in het teken van ruimte-intensivering op de bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied,
één van de doelstellingen van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Oftewel, eerst het bestaande gebied
zo intensief mogelijk gebruiken voordat wordt overgegaan tot uitbreiding. Het onderwerp werd in de ochtend
toegelicht door specialisten op dit gebied, met onder meer de High Tech campus Eindhoven als voorbeeld van
hoe je bedrijven gezamenlijk gebruik kunt laten maken van één milieuvergunning.
Pilotstudie
’s Middags werden de deelnemers van het congres uitgedaagd mee te denken over indicatoren waarmee het
ruimtegebruik in Zeehaven IJmuiden structureel kan worden gemeten. De input wordt gebruikt voor de pilotstudie
Ruimte Intensivering in opdracht van het Bestuursplatform. Als de indicatoren uit de pilotstudie goed werkbaar
blijken, worden ze ook gebruikt voor de overige 25 bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied. Algemene
informatie over het Noordzeekanaalgebied is te vinden op www.noordzeekanaalgebied.nl.
(c) Haarlem dit Weekend 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Schiphol
Aartswoud blijft vierkant tegen komst crossterrein - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur coen van de luytgaarden
door Coen van de Luytgaarden
Aartswoud De provincie Noord-Holland houdt Den Helder aan de belofte tijdelijk onderdak te bieden aan een
crossterrein.
Die toezegging heeft de Dorpsraad Aartswoud meegekregen van gedeputeerde Tjeerd Talsma in het
provinciehuis te Haarlem. ,,Talsma wil Den Helder aan eerdere afspraken houden’’, aldus Michel van Ierland,
voorzitter van Dorpsraad Aartswoud. Hij zei dat tijdens een drukbezochte bijeenkomst waarbij het crossterrein op
de agenda stond.
De Dorpsraad verzet zich faliekant tegen de locatie NC10, de plek bij de kruising Groetkanaal en de provinciale
weg N242. Die ligt (op grondgebied van Hollands Kroon) op een steenworp afstand van Aartswoud en inwoners
vrezen structurele geluidshinder en ook stankoverlast van de crossers.
Volgens Michel van Ierland brengen niet alleen ’pleziercrossers’ overlast met zich mee. Wedstrijdraces zullen
volgens hem nog meer nadelen meebrengen als er een crossterrein komt. ,,Dan heb je het al snel over
tweehonderd deelnemers. Als die allemaal materiële ondersteuning meenemen en supporters, dan kun je wel
nagaan hoe druk het hier wordt.’’
NC10 locatie De Dorpsraad pleit voor het principe ’geluid bij geluid’ en vindt dat het provinciale crossterrein
thuishoort op een plek waar sowieso geluid wordt geproduceerd. ,,De NC10-locatie ligt op een stille plek in een
ecologisch gevoelig gebied. Waarom gaan ze niet naar Den Helder, Schiphol, IJmuiden of misschien wel
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Agriport?’’, zo heeft Van Ierland bepleit bij de provincie. Hij vraagt zich bovendien af, of een dergelijke lobby nog
wel valt te verdedigen in een tijd van vergroening en CO2-neutraal opereren. ,,Het is opmerkelijk in een tijd waarin
we ambitieuze klimaatdoelstellingen creëren. Terwijl we tegen de beleidslijnen in praten over een centrum dat
voor het plezier lawaai en CO2 produceert.’’
De gemeente Opmeer, waar Aartswoud onder valt, verzet zich eveneens tegen de komst van een crossterrein.
Het college heeft inmiddels een brief gestuurd naar buurgemeente Hollands Kroon, het voormalige
Wieringermeer. Met de mededeling dat een crossterrein niet gewenst is.
De Dorpsraad heeft de provincie verzocht ’de NC10 van de lijst van mogelijke locaties af te voeren’. ,,Geluid hoort
bij geluid en niet midden in een ecologische hoofdstructuur. Er zijn grenzen. En vooral geluidsgrenzen.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Felle ruzie over groei van Schiphol - Gooi- en Eemlander
19-01-2015 /pagina GEE_VP_01 /editie GEE /sectie VP /auteur frans van den berg
f.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl
Schiphol Er is een knallende ruzie losgebarsten over de groei van Schiphol. KLM en Schiphol staan daarbij
lijnrecht tegenover bewoners, gemeenten en provincies. Een compromis lijkt ver weg.
De komende jaren is het technisch nog niet mogelijk meer starts- en landingen per baan uit te voeren, zodat bij
groei van de luchtvaart in 2017 vaker vier start- en landingsbanen tegelijk nodig zijn. ,,We zijn bereid dat op te
hogen van zestig naar tachtig keer per dag, maar dan moet daar wel wat tegenover staan’’, eist Tjeerd Talsma
namens drie provincies en 43 gemeenten. De bewonersdelegatie wil als compensatie dat de grens van 510.000
vluchten van 2020 opschuift naar 2030. ,,Na lang onderhandelen hebben we voorgesteld dat op 2025 te stellen,
maar de luchtvaartsector weigert. In een marathonzitting zijn we er niet uitgekomen. Hans Alders heeft nu een
compromis op papier gezet. Daarin stelt hij dat we als bestuurders en bewoners akkoord gaan met tachtig
vluchten op de vierde baan en dat de staatssecretaris de knoop moet doorhakken over de vraag of de groeigrens
op 2020 blijft of naar 2025 gaat. Dat is onacceptabel’’, benadrukt Talsma.
Volgens KLM-topman Pieter Elbers moet het economisch belang prevaleren. ,,Het aantal vluchten stijgt weer en
dan moeten we dat niet beperken.’’
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Haarlems Dagblad
Naar boven

Veiligheid
Brandweerposten ter discussie - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina WAT_Regio_01 /editie WAT /auteur ivo laan i.laan@hollandmediacombinatie.nl
door Ivo Laan
Purmerend Acht brandweerposten in de regio Zaanstreek-Waterland zijn eigenlijk niet echt van groot belang voor
de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn.
Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek naar een efficiëntere indeling van personeel en materieel in de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland waar de brandweer onderdeel van is.
Daartoe heeft de veiligheidsregio een aantal scenario’s laten onderzoeken door een extern bureau. ,,Daarbij is
puur gekeken naar de opkomsttijd en niet naar de maatschappelijke toegevoegde waarde van een post’’, zegt
directeur Hilda Raasing. ,, Hiermee worden preventietaken bedoeld of de inzet met een AED of als een post
bijvoorbeeld ook wordt gebruikt voor een ehbo-cursus in een dorp’’, zegt brandweercommandant Frank Kuntz. Het
duo benadrukt dat er nog geen besluiten zijn genomen over de scenario’s. Dat gebeurt aan het einde van het
jaar. ,,Het gaat er om dat we de regio opnieuw indelen los van de gemeentegrenzen maar dat we kijken naar
operationele grenzen’’, zegt Kuntz. ,,De post die er het snelste kan zijn, gaat er heen, dat kan dus ook een post uit
een andere brandweerregio zijn.’’
In een van de scenario’s is gekeken naar wat het gevolg is van de opkomsttijden voor de eerste tankautospuit als
de posten in Den Ilp, Ilpendam, Zuidoostbeemster, Kwadijk, Spijkerboor Oostknollendam, Jisp, De Haal
(Oostzaan), zouden sluiten. Deze acht zijn bestempeld als posten met een ’geringe toegevoegde waarde’ omdat
de spuitgasten vanuit die posten minder vaak hoeven uit te rukken. Dat zegt trouwens niks over de inzet van deze
vrijwilligers in hun lokale omgeving, aldus Raasing. Dat scenario leidt er wel toe dat de brandweer dan minder
snel ter plaatse is in die kernen maar nog steeds binnen de normen. ’En er is minder personeel/slagkracht
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beschikbaar bij grotere incidenten’, staat in het repressieve dekkingsplan. Kuntz: ,,Bij grotere incidenten is nog
voldoende slagkracht beschikbaar of kan burenhulp uit andere regio’s worden ingeroepen.’’
Een ander scenario dat onder de loep is het alleen uitrukken vanuit vier posten met een dagbezetting
(Industrieweg Wormerveer, Prins Bernhardpplein, Purmerend en Volendam). Dat zorgt er voor dat de brandweer
fors later (15 minuten) is in andere gemeenten zoals Beemster en Landsmeer. De proef met het uitrukken van vier
brandweerlui in plaats van zes op een tankautospuit biedt ook perspectief om de opkomsttijden in veel plaatsen te
verbeteren. Dat kan alleen als een tweede voertuig binnen vijftien minuten ter plaatse kan zijn vanuit een andere
post. Deze manier van werken wordt nu tijd uitgetest in Zaanstad. In Volendam en Purmerend gaat de brandweer
de komende tijd proeven doen met een nóg kleinere brandweerwagen waarop twee brandweermensen zitten.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Openbaar vervoer
Buurtbusvereniging zoekt vrijwillige chauffeurs - De Drom
14-01-2015 /pagina 3 /auteur Joyce Haakman
ANDIJK - Net voor eind van 2014 werd door de Dorpsraad Andijk een oprichtingsvergadering belegd in Enkhuizen
waarin een compleet bestuur werd aangesteld van de Vereniging Buurtbus Wervershoof - Andijk - Stede Broec Enkhuizen, kortweg ‘VBb WASE’ genoemd. Voorzitter van het bestuur is Jan Visser (64), woonachtig in Andijk.
De buurtbusvereniging gaat in maart buslijn 138 overnemen. Deze bus rijdt van Wervershoof via Andijk en Stede
Broec naar Enkhuizen. De Provincie besloot vorig jaar de lijn op te heffen, omdat te weinig mensen ervan gebruik
maakten. Dorpsraad Andijk nam het initiatief om een buurtbusvereniging op te zetten en met hulp van het
Vrijwilligerspunt werd gezocht naar bestuursleden. Eén van de sollicitanten voor de voorzittersvacature was Jan
Visser, die tot voor kort nog directeur was van een familiebedrijf in bloemen. “Ik vind het belangrijk dat er een
vorm van openbaar vervoer blijft bestaan tussen de vier plaatsen', vertelt Visser. 'Daarom heb ik me aangemeld.
Vanaf het moment dat ik en secretaris Ed Schoonhoven werden aangesteld, voerden we gesprekken voor de
andere bestuursfuncties. Het bestuur is aangevuld met Jos Mol, Yvonne Bakker en Piet Arie Rustenburg. We
hebben nog chauffeurs nodig die een paar uurtjes per week of per twee weken op de buurtbus rijden. Zonder
chauffeurs, geen buurtbus! Wie een rijbewijs B heeft, kan op de bus rijden. Aanmelden kan via tel. 0229-216499.
De bus moet natuurlijk ook gebruikt worden. Als dat te weinig is volgens de Provincie, dan verdwijnt op termijn de
buurtbus en dan is er helemaal geen openbaar vervoer in onze regio. We moeten ons goed beseffen wat we nu
hebben en wat we kunnen behouden, ook voor de toekomst.�
(c) De Drom 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Gooi wilde zelf snelle busbaan’ - Gooi- en Eemlander
17-01-2015 /pagina GHI_Regio_01 /editie GHI /sectie Regio /auteur eddie de paepe
door Eddie de Paepe
Hilversum
Gedeputeerde Elisabeth Post waarschuwt voor al te hardnekkig verzet tegen de HOV. Als bijvoorbeeld Huizen
écht de hakken in het zand zet, wordt het volgens haar ’ingewikkeld’. Huizen heeft immers zijn handtekening
gezet onder het contract. In het HOV-project is door de provincie Noord-Holland al meer dan één miljoen euro
geïnvesteerd. Die kosten moet iemand voor zijn rekening nemen als het project wordt afgeblazen, stelt de
gedeputeerde. De provincie is met het HOV-project Huizen-Hilversum gestart op verzoek van de Gooise
gemeenten benadrukt zij in een interview in deze krant.
Huizen is de op één na grootste gemeente in Nederland zonder treinstation. De snelle busbaan is volgens Post dé
oplossing.
Regionaal 10/11: ’Mijn naam hoeft niet op een tunnel’
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Mijn naam hoeft niet op een tunnel’ - Gooi- en Eemlander
17-01-2015 /pagina GEE_Regio_10 /editie GEE /sectie Regio /auteur eddie de paepe
e.de.paepe@hollandmediacombinatie.nl
door Eddie de Paepe
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Gedreven is een wekelijkse interviewserie waarin ondernemers, politici, kunstenaars, bestuurders en sporters
uitgebreid vertellen over hun drijfveren. De locatie van het gesprek en de foto kiezen ze zelf. Deze week:
Elisabeth Post, provinciebestuurder uit Hilversum.
Hilversum ,,Mijn passie? In de bottom line is dat - het klinkt haast pathetisch - het verbeteren van de directe
omgeving. Dat Noord-Holland er een stukje beter bij ligt, als ik vertrek.’’ Elisabeth Post maakt sinds de zomer van
2009 deel uit van het bestuur van de provincie Noord-Holland. Als gedeputeerde heeft zij de zware portefeuille
financiën, wegen, verkeer en vervoer. Dat betekent hard werken en lange dagen maken. Iets wat de Hilversumse
met de paplepel is ingegoten. ,,Ik kom uit een heel liberaal gezin. Het standpunt van mijn ouders was: ’je werkt tot
het werk af is en niet totdat de klok vijf slaat’. Gedeputeerde is ook geen negen tot vijf baan.’’ Vader en moeder
Post waren makelaar. Haar zus en broer zijn makelaar. In die ’tak van sport’ lag haar hart echter niet.
Nijenrode Na het ’gym’ in Hilversum studeerde zij aan Nijenrode en de Vrije Universiteit. Sinds 1990 is Post lid
van de VVD. Vanaf 1994 zat zij twaalf jaar in de gemeenteraad. Raadslid en fractievoorzitter maar géén
wethouder. ,,Ik ben een paar keer gevraagd, maar heb telkens nee gezegd.’’
Als organisatieadviseur en consultant hield zij zich bezig met dezelfde onderwerpen als in de raad, een ’perfecte
combinatie’. Maar zij kwam ook door het hele land. ,,Ik was doodsbenauwd dat ik als wethouder achter mijn
bureau zou zitten te verpieteren. Dat ik alleen maar in Hilversum zou zitten en niks anders meer zou zien.’’
In de periode dat zij in de raad zat, kreeg zij haar drie kinderen, eerst dochter Bodine, daarna de tweeling Tycho
en Finn. In 2007 maakte Post de overstap naar Provinciale Staten van Noord-Holland. Ook hier kwam de vraag
over een plek in het dagelijks bestuur. ,,Ik heb weer nee gezegd, omdat ik dacht dat de functie van gedeputeerde
vergelijkbaar is met die van wethouder. Maar na een tijdje kwam ik erachter, dat je als gedeputeerde juist het hele
land door gaat. Ik dacht: dat is wel heel erg leuk.’’
Dat de provincie niet meer is dan een - misschien wel te missen - schakel tussen Rijk en gemeenten, is volgens
haar een groot misverstand. ,,Heel veel beslissingen over de directe leefomgeving worden door de provincie
genomen.’’ Voor de provinciale verkiezingen in maart is de Hilversumse weer door de liberalen op het schild
gehesen als lijsttrekker. Wat betekent dat zij er nog wel een periode als gedeputeerde aan wil plakken. ,,Het werk
is nog veel leuker en mooier dan ik van te voren dacht.’’ Post is en blijft volbloed liberaal. Met de verbetering van
welvaart en economie hoog in ’t vaandel. ,,Er is maar een groep, die de economie draaiend kan houden. De
ondernemers, en zeker niet de overheid. De overheid kan het ondernemers hooguit gemakkelijker maken. Voor
mijn portefeuille gaat het om bereikbaarheid en doorstroming, maar ook om leefbaarheid en verkeersveiligheid.’’
Post haalt regelmatig de media met een openingsfeestje rond een nieuwe weg, tunnel, sluis of busbaan. ,,Het
gaat dan om de verbetering, niet om als bestuurder iets na te laten. Zo van ’Elisabeth was here’. Nee, mijn naam
hoeft niet op een tunnel.’’
Dat niet iedereen altijd blij is met nieuwe infrastructuur, dat snapt de gedeputeerde heus wel. Neem de HOVprojecten in Velsen en het Gooi. ,,Mensen hebben het gevoel dat ik iets wil doordrukken, dat ik het voor mezelf
doe. Maar waar zit het prestige, als niemand er blij mee is en het ook nog eens geen verbetering is? Bij de
Zuidtangent was dezelfde weerstand, maar nu wil niemand daar meer vanaf.’’
Dat ingrijpende projecten discussie en tegenstand opwekken vindt Post ’ook wel weer spannend’. ,,Het is niet fijn
als je alles met twee vingers in je neus erdoor krijgt. Dat is vanuit democratisch oogpunt niet goed. En het kan
toch niet zo zijn, dat je als bestuurder het altijd bij het goede eind hebt?’’
De Hilversumse houdt van het debat en kan verbaal uitstekend van zich af bijten. ,,Als jongste van drie kinderen
voelde ik me minder gehoord, waardoor ik nog harder ging tetteren.’’
Lastiger Statenleden van haar voorstellen overtuigen, vindt zij elke dag weer een sport. De communicatie met
bewoners is lastiger. ,,Ik probeer alles zo goed mogelijk uit te leggen. Maar persoonlijk belang spoort niet altijd
met algemeen belang. Er zullen altijd mensen zijn die het er niet mee eens zijn en zich blijven verzetten.’’
Post houdt wel van een pittige discussie en kan wel tegen een stootje. ,,Maar als het persoonlijk wordt, heb ik het
daar echt moeilijk mee. Je kan pas een persoonlijk oordeel over mij hebben als je me kent.’’ Ze laat vallen dat ze
als gedeputeerde één keer ’heel erg van de leg’ is geweest. Dat was toen haar zoontje - ’samen met’ een
plaatselijk meisje - bloemen aan Willem Alexander en Máxima mocht aanbieden. Dat was in juni 2013 in
Enkhuizen. Post wil daar verder niets meer over zeggen, behalve de goede raad van Commissaris van de Koning
Johan Remkes. ,,Hij zei: ’als dit soort dingen vaker gebeurt, krijg je wel meer eelt op je ziel’. Dat hoop ik niet.
Want dat zou betekenen dat ik weer in zo’n situatie verzeild raak. En dat het me in dat geval niet meer zou raken.’’
Is het provinciaal bestuur de grootste passie in haar leven? Natuurlijk niet, haast Post zich te verklaren. ,,Dat zijn
mijn kinderen. Of beter gezegd, mijn gezin.’’ De vraag of zij met haar drukke baan wel genoeg tijd over heeft,
wordt beantwoord met een terechte tegenvraag. ,,Had je dat ook gevraagd als ik een man was geweest?’’ Niet
dus. Desondanks wil Post er best op ingaan. Op de eerste plaats is haar man Anne, die bij de NOS werkt, ’s
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avonds altijd thuis. Post eet doordeweeks als het kan een dag ’s avonds thuis. Zondag moeten stukken worden
gelezen en vergaderingen voorbereid. ,,Zaterdag is de enige dag in de week die voor mij heilig is. Dan ga ik met
de jongens naar voetbal, met Bodine naar hockey, samen het dorp in of boodschappen doen. Ik hoop dat ik een
gezellige moeder ben. En als dat zo is, komt dat doordat ik leuke dingen met leuke mensen doe. Dat geeft
energie.’’
Post is van de buitensporten, maar moet bekennen dat daar de laatste jaren weinig van is gekomen. Sommige
sporten kán ze ook niet meer beoefenen sinds een stevig motorongeluk, twintig jaar geleden, op de
Utrechtseweg. ,,Ik werd van mijn sokken gereden door een automobilist, die afsloeg zonder te kijken.’’ Gevolg:
een niet meer te repareren ’kapotte’ enkel. ,,Ik kan niet meer hardlopen, niet hurken of op mijn knieën zitten. Ik
zou me voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt kunnen laten verklaren, maar daar voel ik niets voor.’’
Golfen is een van de sporten die zij nog kan beoefenen. En af en toe huurt of leent zij een motor voor een ritje.
Dan is er natuurlijk nog Zappa, een kortharige Schotse collie. ,,Wij wandelen elke ochtend, meestal op het
Heksenweitje, soms in het Spanderswoud of op de hei richting Bussum.’’
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
Aartswoud blijft vierkant tegen komst crossterrein - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur coen van de luytgaarden
door Coen van de Luytgaarden
Aartswoud De provincie Noord-Holland houdt Den Helder aan de belofte tijdelijk onderdak te bieden aan een
crossterrein.
Die toezegging heeft de Dorpsraad Aartswoud meegekregen van gedeputeerde Tjeerd Talsma in het
provinciehuis te Haarlem. ,,Talsma wil Den Helder aan eerdere afspraken houden’’, aldus Michel van Ierland,
voorzitter van Dorpsraad Aartswoud. Hij zei dat tijdens een drukbezochte bijeenkomst waarbij het crossterrein op
de agenda stond.
De Dorpsraad verzet zich faliekant tegen de locatie NC10, de plek bij de kruising Groetkanaal en de provinciale
weg N242. Die ligt (op grondgebied van Hollands Kroon) op een steenworp afstand van Aartswoud en inwoners
vrezen structurele geluidshinder en ook stankoverlast van de crossers.
Volgens Michel van Ierland brengen niet alleen ’pleziercrossers’ overlast met zich mee. Wedstrijdraces zullen
volgens hem nog meer nadelen meebrengen als er een crossterrein komt. ,,Dan heb je het al snel over
tweehonderd deelnemers. Als die allemaal materiële ondersteuning meenemen en supporters, dan kun je wel
nagaan hoe druk het hier wordt.’’
NC10 locatie De Dorpsraad pleit voor het principe ’geluid bij geluid’ en vindt dat het provinciale crossterrein
thuishoort op een plek waar sowieso geluid wordt geproduceerd. ,,De NC10-locatie ligt op een stille plek in een
ecologisch gevoelig gebied. Waarom gaan ze niet naar Den Helder, Schiphol, IJmuiden of misschien wel
Agriport?’’, zo heeft Van Ierland bepleit bij de provincie. Hij vraagt zich bovendien af, of een dergelijke lobby nog
wel valt te verdedigen in een tijd van vergroening en CO2-neutraal opereren. ,,Het is opmerkelijk in een tijd waarin
we ambitieuze klimaatdoelstellingen creëren. Terwijl we tegen de beleidslijnen in praten over een centrum dat
voor het plezier lawaai en CO2 produceert.’’
De gemeente Opmeer, waar Aartswoud onder valt, verzet zich eveneens tegen de komst van een crossterrein.
Het college heeft inmiddels een brief gestuurd naar buurgemeente Hollands Kroon, het voormalige
Wieringermeer. Met de mededeling dat een crossterrein niet gewenst is.
De Dorpsraad heeft de provincie verzocht ’de NC10 van de lijst van mogelijke locaties af te voeren’. ,,Geluid hoort
bij geluid en niet midden in een ecologische hoofdstructuur. Er zijn grenzen. En vooral geluidsgrenzen.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Voorbereidende werkzaamheden herinrichting N203 - Zaanstreek op zondag
18-01-2015 /pagina 5
WORMERVEER - De provincie werkt van 13 tot en met 30 januari 2015 aan de waterleiding langs de provinciale
weg N203, ten oosten van de N246. De directe rijstrook voor rechts afslaand verkeer vanuit Wormerveer naar de
N246 richting Amsterdam is tijdens de werkzaamheden afgesloten. De fietsoversteek aan de westzijde van het
viaduct over de N203 is eveneens afgesloten. Verkeer wordt omgeleid met gele verkeersborden.
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De rijstrook voor rechts afslaand verkeer vanuit Wormerveer naar de N246 wordt met barriers afgesloten. Rechts
afslaand verkeer richting Amsterdam via de N246 kan gebruik maken van de gecombineerde rijstrook voor
rechtdoor en rechts afslaand verkeer. Om filevorming te voorkomen is een omleidingsroute ingesteld voor het
verkeer uit Wormerveer richting Amsterdam. Deze omleiding loopt via de N203, N515 en lokale wegen richting de
N246 en de oprit bij Westzaan. Verkeer uit de richting Uitgeest kan gewoon gebruik maken van de oprit naar de
N246 richting Amsterdam.
De fietsoversteek ten westen van de viaduct over de N203 is tijdens de werkzaamheden eveneens afgesloten.
Fietsers vanuit Krommenie, Assendelft, West-Knolllendam en West-Graftdijk maken gebruik van de omleiding via
Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Padlaan en de Kerkstraat in beide richtingen.
Voor het autoverkeer op de provinciale weg N203 vanuit Wormerveer ontstaat enige verkeershinder. De
werkzaamheden veroorzaken langere reistijden.
De aanleg van de waterleiding loopt vooruit op de herinrichting van de N203 in Wormerveer. Deze herinrichting
start komend voorjaar en is eind 2015 gereed. De meest actuele informatie over de herinrichting van de N203
Wormerveer is te vinden via www.infoN203.nl.
Voor alle vragen over provinciale (vaar)wegen kan men bellen met het gratis provinciaal Servicepunt Wegen en
Vaarwegen. Het nummer is: 0800-0200600.
(c) Zaanstreek op zondag 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Werkzaamheden aan Ring West - Zondagochtendblad
18-01-2015 /pagina 11 /editie ALK
ALKMAAR - De provincie Noord-Holland voert van maandag 19 tot en met vrijdag 23 januari tussen 9.00 en 16.00
uur werkzaamheden uit in de berm van een aantal kruisingen op de Ring Alkmaar West (N9). Dit kan leiden tot
verkeershinder.
Het betreft het graven van proefsleuven ter hoogte van de kruising van de Ring Alkmaar West met de
Terborchlaan (N512), Bergerweg en Huiswaarderweg (N245). Om de werkzaamheden veilig te kunnen verrichten,
wordt plaatselijk een bermafzetting neergezet en de maximumsnelheid voor verkeer verlaagd naar 50 km/uur. Alle
rijstroken blijven beschikbaar.
De werkzaamheden worden uitgevoerd ter voorbereiding op een reconstructie van de betreffende kruisingen later
dit jaar.
Meer informatie over de werkzaamheden bij het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800-0200600
(gratis). Kijk ook op www.noord-holland.nl/Alkmaar (Ring Alkmaar West).
(c) Zondagochtendblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Noord-Holland kan doorrijden - De Telegraaf
19-01-2015 /pagina 005 /editie NL /sectie Nieuws
Gijsbert Termaat Den Haag Het verkeer in Noord-Holland kan binnenkort beter doorrijden, doordat minister
Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de bestaande vluchtstroken op de A7 en A8 in de spits wil openen
voor het vracht- en autoverkeer. Nu loopt het verkeer nog vrijwel dagelijks in de ochtend en avond al ver voor de
Coentunnel vast. Vandaar dat de bewindsvrouw een Tracébesluit voor de nieuwe spitsstroken op A7 en A8
tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan heeft vastgesteld, om het verkeer ten noorden van Amsterdam in de
ochtendspits vlotter te laten doorstromen. Daarnaast begint de bestaande spitsstrook tussen Zaandam en
Purmerend straks al vóór het knooppunt Zaandam op de A8. Hierdoor kan de weggebruiker in de avondspits al
eerder gebruikmaken van de extra rijbaan.
� Dit is goed voor de bereikbaarheid van de regio Amsterdam� , verklaart de minister haar beslissing. De
weggebruikers moeten nog wel even geduld hebben, omdat het besluit vanaf morgen ter inzage ligt en er nog
bezwaar tegen kan worden ingediend.
� Maar met het vaststellen van het Tracébesluit kan Rijkswaterstaat al wel starten met de voorbereidende
werkzaamheden� , zegt een woordvoerder. � De aanpassingen starten nog dit voorjaar en de verwachting is
dan dat de spitsstroken nog voor het eind van het jaar kunnen worden opengesteld.�
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Niet alleen worden op de korte termijn maatregelen genomen om het fileleed te verzachten, het ministerie kijkt
ook vooruit. � We zijn een verkenning gestart voor de A7/A8/A10, waarin we voor de corridor Amsterdam-Hoorn
varianten ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio boven Amsterdam
voor de toekomst. De maatregelen die daaruit voortkomen, moeten bijdragen aan doorstroming na 2020� , aldus
de woordvoerder.
(c) De Telegraaf 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Spitsstrook langs A7 en A8 - Noordhollands Dagblad
19-01-2015 /pagina ENK_Binnenland_01 /editie ENK /auteur van onze verslaggever
Den Haag Tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan komt langs de A7 en A8 een nieuwe spitsstrook, door de
vluchtstrook daarvoor geschikt te maken. Ook de bestaande spitsstrook tussen Zaandam en Purmerend begint
straks al vóór het knooppunt Zaandam op de A8.
� Met de spitsstroken op de A7 en de A8 willen we de reistijd op deze drukke wegen verkorten. Dit is goed voor
de bereikbaarheid van de regio Amsterdam� , aldus het ministerie van Verkeer. Vanaf morgen ligt het
tracébesluit ter inzage.
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Eindelijk overeenstemming nieuwe zeesluis - Haarlem dit Weekend
16-01-2015 /pagina 3
IJMUIDEN - Minister Melanie Schulz van Haegen, gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland
en wethouder Kajsa Ollongren van de gemeente Amsterdam hebben hun handtekening gezet onder de bouw van
een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden.
Decor was het congres ‘Passen en meten in het Noordzeekanaalgebied, ruimte intensivering op
bedrijventerreinen’, het jaarlijkse congres van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied.‘Overeenstemming
over de nieuwe zeesluis is een proces geweest van 20 jaar. Een feestje waard,’ sprak Minister Melanie Schulz
van Haegen tot de aanwezigen. ‘De nieuwe sluis maakt veel mogelijk. U staat als regio aan het stuur, aan u dus
de kans om de mogelijkheden te benutten.’ De minister gaf aan dat haar deur altijd open staat voor
ontwikkelingsplanologie en pilots voor wet- en regelgeving.’
Economisch hart
Ook gedeputeerde Post stuurde aan op actie. ‘In geld uitgedrukt heeft het Noordzeekanaalgebied 6 miljard euro
aan toegevoegde waarde. Als je op je handen blijft zitten, behoud je die positie niet. Je zult wat moeten doen om
het economisch hart van Noord-Holland vast te houden. 90% van de wereldhandel gaat via de scheepvaart,
daarom is de nieuwe zeesluis zo belangrijk.’
Het congres stond in het teken van ruimte-intensivering op de bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied,
één van de doelstellingen van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Oftewel, eerst het bestaande gebied
zo intensief mogelijk gebruiken voordat wordt overgegaan tot uitbreiding. Het onderwerp werd in de ochtend
toegelicht door specialisten op dit gebied, met onder meer de High Tech campus Eindhoven als voorbeeld van
hoe je bedrijven gezamenlijk gebruik kunt laten maken van één milieuvergunning.
Pilotstudie
’s Middags werden de deelnemers van het congres uitgedaagd mee te denken over indicatoren waarmee het
ruimtegebruik in Zeehaven IJmuiden structureel kan worden gemeten. De input wordt gebruikt voor de pilotstudie
Ruimte Intensivering in opdracht van het Bestuursplatform. Als de indicatoren uit de pilotstudie goed werkbaar
blijken, worden ze ook gebruikt voor de overige 25 bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied. Algemene
informatie over het Noordzeekanaalgebied is te vinden op www.noordzeekanaalgebied.nl.
(c) Haarlem dit Weekend 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
’Mijn naam hoeft niet op een tunnel’ - Gooi- en Eemlander
17-01-2015 /pagina GEE_Regio_10 /editie GEE /sectie Regio /auteur eddie de paepe
e.de.paepe@hollandmediacombinatie.nl
door Eddie de Paepe
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Gedreven is een wekelijkse interviewserie waarin ondernemers, politici, kunstenaars, bestuurders en sporters
uitgebreid vertellen over hun drijfveren. De locatie van het gesprek en de foto kiezen ze zelf. Deze week:
Elisabeth Post, provinciebestuurder uit Hilversum.
Hilversum ,,Mijn passie? In de bottom line is dat - het klinkt haast pathetisch - het verbeteren van de directe
omgeving. Dat Noord-Holland er een stukje beter bij ligt, als ik vertrek.’’ Elisabeth Post maakt sinds de zomer van
2009 deel uit van het bestuur van de provincie Noord-Holland. Als gedeputeerde heeft zij de zware portefeuille
financiën, wegen, verkeer en vervoer. Dat betekent hard werken en lange dagen maken. Iets wat de Hilversumse
met de paplepel is ingegoten. ,,Ik kom uit een heel liberaal gezin. Het standpunt van mijn ouders was: ’je werkt tot
het werk af is en niet totdat de klok vijf slaat’. Gedeputeerde is ook geen negen tot vijf baan.’’ Vader en moeder
Post waren makelaar. Haar zus en broer zijn makelaar. In die ’tak van sport’ lag haar hart echter niet.
Nijenrode Na het ’gym’ in Hilversum studeerde zij aan Nijenrode en de Vrije Universiteit. Sinds 1990 is Post lid
van de VVD. Vanaf 1994 zat zij twaalf jaar in de gemeenteraad. Raadslid en fractievoorzitter maar géén
wethouder. ,,Ik ben een paar keer gevraagd, maar heb telkens nee gezegd.’’
Als organisatieadviseur en consultant hield zij zich bezig met dezelfde onderwerpen als in de raad, een ’perfecte
combinatie’. Maar zij kwam ook door het hele land. ,,Ik was doodsbenauwd dat ik als wethouder achter mijn
bureau zou zitten te verpieteren. Dat ik alleen maar in Hilversum zou zitten en niks anders meer zou zien.’’
In de periode dat zij in de raad zat, kreeg zij haar drie kinderen, eerst dochter Bodine, daarna de tweeling Tycho
en Finn. In 2007 maakte Post de overstap naar Provinciale Staten van Noord-Holland. Ook hier kwam de vraag
over een plek in het dagelijks bestuur. ,,Ik heb weer nee gezegd, omdat ik dacht dat de functie van gedeputeerde
vergelijkbaar is met die van wethouder. Maar na een tijdje kwam ik erachter, dat je als gedeputeerde juist het hele
land door gaat. Ik dacht: dat is wel heel erg leuk.’’
Dat de provincie niet meer is dan een - misschien wel te missen - schakel tussen Rijk en gemeenten, is volgens
haar een groot misverstand. ,,Heel veel beslissingen over de directe leefomgeving worden door de provincie
genomen.’’ Voor de provinciale verkiezingen in maart is de Hilversumse weer door de liberalen op het schild
gehesen als lijsttrekker. Wat betekent dat zij er nog wel een periode als gedeputeerde aan wil plakken. ,,Het werk
is nog veel leuker en mooier dan ik van te voren dacht.’’ Post is en blijft volbloed liberaal. Met de verbetering van
welvaart en economie hoog in ’t vaandel. ,,Er is maar een groep, die de economie draaiend kan houden. De
ondernemers, en zeker niet de overheid. De overheid kan het ondernemers hooguit gemakkelijker maken. Voor
mijn portefeuille gaat het om bereikbaarheid en doorstroming, maar ook om leefbaarheid en verkeersveiligheid.’’
Post haalt regelmatig de media met een openingsfeestje rond een nieuwe weg, tunnel, sluis of busbaan. ,,Het
gaat dan om de verbetering, niet om als bestuurder iets na te laten. Zo van ’Elisabeth was here’. Nee, mijn naam
hoeft niet op een tunnel.’’
Dat niet iedereen altijd blij is met nieuwe infrastructuur, dat snapt de gedeputeerde heus wel. Neem de HOVprojecten in Velsen en het Gooi. ,,Mensen hebben het gevoel dat ik iets wil doordrukken, dat ik het voor mezelf
doe. Maar waar zit het prestige, als niemand er blij mee is en het ook nog eens geen verbetering is? Bij de
Zuidtangent was dezelfde weerstand, maar nu wil niemand daar meer vanaf.’’
Dat ingrijpende projecten discussie en tegenstand opwekken vindt Post ’ook wel weer spannend’. ,,Het is niet fijn
als je alles met twee vingers in je neus erdoor krijgt. Dat is vanuit democratisch oogpunt niet goed. En het kan
toch niet zo zijn, dat je als bestuurder het altijd bij het goede eind hebt?’’
De Hilversumse houdt van het debat en kan verbaal uitstekend van zich af bijten. ,,Als jongste van drie kinderen
voelde ik me minder gehoord, waardoor ik nog harder ging tetteren.’’
Lastiger Statenleden van haar voorstellen overtuigen, vindt zij elke dag weer een sport. De communicatie met
bewoners is lastiger. ,,Ik probeer alles zo goed mogelijk uit te leggen. Maar persoonlijk belang spoort niet altijd
met algemeen belang. Er zullen altijd mensen zijn die het er niet mee eens zijn en zich blijven verzetten.’’
Post houdt wel van een pittige discussie en kan wel tegen een stootje. ,,Maar als het persoonlijk wordt, heb ik het
daar echt moeilijk mee. Je kan pas een persoonlijk oordeel over mij hebben als je me kent.’’ Ze laat vallen dat ze
als gedeputeerde één keer ’heel erg van de leg’ is geweest. Dat was toen haar zoontje - ’samen met’ een
plaatselijk meisje - bloemen aan Willem Alexander en Máxima mocht aanbieden. Dat was in juni 2013 in
Enkhuizen. Post wil daar verder niets meer over zeggen, behalve de goede raad van Commissaris van de Koning
Johan Remkes. ,,Hij zei: ’als dit soort dingen vaker gebeurt, krijg je wel meer eelt op je ziel’. Dat hoop ik niet.
Want dat zou betekenen dat ik weer in zo’n situatie verzeild raak. En dat het me in dat geval niet meer zou raken.’’
Is het provinciaal bestuur de grootste passie in haar leven? Natuurlijk niet, haast Post zich te verklaren. ,,Dat zijn
mijn kinderen. Of beter gezegd, mijn gezin.’’ De vraag of zij met haar drukke baan wel genoeg tijd over heeft,
wordt beantwoord met een terechte tegenvraag. ,,Had je dat ook gevraagd als ik een man was geweest?’’ Niet
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dus. Desondanks wil Post er best op ingaan. Op de eerste plaats is haar man Anne, die bij de NOS werkt, ’s
avonds altijd thuis. Post eet doordeweeks als het kan een dag ’s avonds thuis. Zondag moeten stukken worden
gelezen en vergaderingen voorbereid. ,,Zaterdag is de enige dag in de week die voor mij heilig is. Dan ga ik met
de jongens naar voetbal, met Bodine naar hockey, samen het dorp in of boodschappen doen. Ik hoop dat ik een
gezellige moeder ben. En als dat zo is, komt dat doordat ik leuke dingen met leuke mensen doe. Dat geeft
energie.’’
Post is van de buitensporten, maar moet bekennen dat daar de laatste jaren weinig van is gekomen. Sommige
sporten kán ze ook niet meer beoefenen sinds een stevig motorongeluk, twintig jaar geleden, op de
Utrechtseweg. ,,Ik werd van mijn sokken gereden door een automobilist, die afsloeg zonder te kijken.’’ Gevolg:
een niet meer te repareren ’kapotte’ enkel. ,,Ik kan niet meer hardlopen, niet hurken of op mijn knieën zitten. Ik
zou me voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt kunnen laten verklaren, maar daar voel ik niets voor.’’
Golfen is een van de sporten die zij nog kan beoefenen. En af en toe huurt of leent zij een motor voor een ritje.
Dan is er natuurlijk nog Zappa, een kortharige Schotse collie. ,,Wij wandelen elke ochtend, meestal op het
Heksenweitje, soms in het Spanderswoud of op de hei richting Bussum.’’
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterhuishouding
Best leuk, al dat volk op de dijk - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ALK_Regio_08 /editie ALK /auteur marten visser m.visser@hollandmediacombinatie.nl
door Marten Visser
Het schiet aardig op, dat nieuwe strand en duingebied tussen Camperduin en Petten. Bij Camperduin zijn de
eerste twee kilometer van het nieuwe strand al open voor publiek, in de zomer is ook het strand bij Petten
toegankelijk. De megaoperatie trekt nog steeds heel veel bekijks.
Vervolg van regiovoorpagina
Camperduin Hoe een strand in wording al direct een trekpleister is. Zo veel volk op de dijk tussen Camperduin en
Petten de laatste maanden, niet normaal.
,,Het is echt heel gezellig hier’’, zegt de 69-jarige Adriana Bos uit Petten. Vanuit haar woning heeft ze zicht op de
Hondsbossche Zeewering. ,,Al die mensen op de dijk de laatste tijd, je weet niet wat je ziet.’’
Stuifzand Of wat je soms niet ziet, want de ramen van haar huis zitten regelmatig dicht met stuifzand. ,,Maakt niks
uit. Ik vind het prachtig. Ik ben een keer met zo’n treintje mee geweest, dat die werkmannen hadden geregeld.
Ging je helemaal tot aan de ’bouwput’. Schitterend. En al die zeehondjes. Voor de kinderen is het toch ook mooi
dit? Ze kunnen straks zo de dijk over naar het strand. Heerlijk zwemmen.’’
Serre Even verderop woont Netty Vis. Ze heeft laatst de dakgoot van haar serre maar eens leeg laten
scheppen. ,,Die was helemaal vol gestoven met zand. Vervelend. Maar als je het meldt bij de bedrijven die dat
strand aanleggen reageren ze wel meteen. Dat is wel weer fijn dan.’’
De mensen van aannemerscombinatie Boskalis en Van Oord doen wat ze kunnen om de overlast te beperken,
zegt projectleider Dirk Bakker. ,,Zodra we die duinen hebben gemaakt planten we helmgras en we zetten
schermen neer van wilgen om verstuiving tegen te gaan. We houden het zand nat door het met papierpulp te
bedekken. In Petten zijn we de deuren langs gegaan. Om te melden dat mensen bij ons aan de bel kunnen
trekken als ze last hebben van stuivend zand. En dat we de boel opruimen als ze dat willen. Maar de meeste
mensen lijken er niet zwaar aan te tillen.’’
Dat beamen Titia en Jan Blom, die ook onder aan de dijk wonen. ,,We moeten nog even door de zure appel heen
bijten. Het is niet echt leuk, maar die mannen doen wat ze kunnen’’, zegt Jan Blom. ,,We hebben straks een
prachtig strand, vlak bij huis.’’ Maar, zo vult Titia Blom aan: het is soms heftig. ,,Laatst hadden we een dikke laag
zand op de ramen. Zelfs de auto’s hier in de straat waren bedekt met een laag zand. Familie van ons woont in
Eenigenburg, zelfs daar lag het zand.’’
Ze kijkt vanuit de woonkamer soms met verbazing naar de stroom belangstellenden die het werk trekt. ,,Zo druk,
echt niet normaal. Vooral met kerst was het superdruk.’’ En het zijn allemaal deskundigen, lacht Jan
Blom. ,,Allemaal ingenieurs. Als je er even tussen gaat staan dan merk je dat de ene nog beter weet dan de
andere wat die werkmannen allemaal aan het doen zijn.’’
Die werkmannen hebben de handen vol om een beetje op schema te blijven, meldt projectleider Bakker. Het weer
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(lees: de harde wind) zorgt voor hoofdbrekens. ,,Vanaf 7 december is het een beetje halen en brengen. Soms
moeten we de schepen terugroepen vanwege de harde wind. We hadden eigenlijk in 2014 klaar willen zijn met
het zand opbrengen, maar dat hebben we net niet gehaald.’’ Het suppleren van de vooroever is dit weekend
afgerond. Daarna moet nog strand worden opgespoten voor het strand bij Petten. ,,Dat hopen we eind februari
klaar te hebben. Dan kunnen de schepen weg. Daarna zijn we nog druk met het ontgraven van de lagune en het
maken van de vochtige duinvallei. Tegen de zomer zal het strand bij Petten dan toegankelijk zijn. Maar dan zijn
we boven op het duin nog wel aan het werk. En moeten we het fietspad en de parkeerplaatsen nog aanleggen.’’

Het opspuiten van de vooroever bij Petten. foto hans van weel
En zo ziet dat nieuwe duingebied er dan uit van boven. Een soort labyrint, deels ingeplant met helmgras en riet
om verstuiving tegen te gaan. De foto is gemaakt met een drone. foto menno jonk
Op een zonnige dag even kijken naar de aanleg van het strand. foto aryan boshuis
Op de dijk bij Petten, maar ook in het dorp zelf, is het zandhappen door de aanleg van het strand. foto aryan
boshuis
Indrukwekkend om te zien, al die machines op het nieuwe strand. foto aryan boshuis
Het begin van het werk bij Camperduin. foto menno jonk
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
IJsselmeer houdt hoog water door aanvoer rivieren - Gooi- en Eemlander
17-01-2015 /pagina HDC_Binnenland_03 /sectie Binnenland /auteur HDC Media
Heerhugowaard Na de storm en hoge waterstanden van afgelopen week houdt Rijkswaterstaat nog steeds de
code geel voor de IJsselmeerkust in stand. Reden is dat het waterpeil in het IJsselmeer nog niet is gedaald.
� De hoge waterstand komt door de aanhoudende toestroom van water uit het rivierengebied via de IJssel� ,
aldus het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard. � Bovendien kan er door de hoge
waterstand in de Waddenzee amper gespuid worden vanuit het IJsselmeer.�
Uit voorzorg blijven de maatregelen die het hoogheemraadschap heeft genomen nog tot maandagochtend van
kracht. Code geel (voor gevaarlijk weer) wordt ingesteld wanneer de weersomstandigheden om extra
oplettendheid vragen.
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Haarlems Dagblad - IJmuider Courant - Noordhollands Dagblad
Naar boven
’Ik denk dat het kan, maar doe het samen’ - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina HEL_Regio_05 /editie HEL /auteur anja roubos
door Anja Roubos
Texel Gedeputeerde Jaap Bond had vrijdag tijdens zijn bezoek aan Texel een luisterend oor voor enkele actuele
problemen die op het eiland spelen.
De CDA-politicus, die als lijsttrekker juist begonnen is aan de campagne voor de komende provinciale
verkiezingen, bracht onder meer een bezoek aan schapenboer Jan Willem Bakker van hoeve De Waddel aan de
Westergeest. Die deed namens de schapenhouders in het Hoge Berggebied opnieuw een beroep op de provincie.
Geld ,,Het gaat om geld’’, vatte Bond kernachtig samen. ,,Het is een uniek gebied dat behouden moet blijven,
maar de schapenboeren kunnen de grond niet betalen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verkopen plukjes
land. Het bestaande fonds voor de schapenhouderij levert niks op omdat de rente te laag is.’’
Volgens Bakker hebben de boeren er inmiddels een moedeloos gevoel over. De gedeputeerde gaf aan dat de
provincie de regie wil nemen om de boel vlot te trekken, maar wacht op een initiatief van de gemeente. ,,We willen
met alle partijen om tafel om te bepalen wat we willen. De boeren moeten het met elkaar eens worden, anders
gaan ze het niet redden’’, was zijn boodschap.
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Ook in De Koog is samenwerking nodig, aldus Bond. Hij is erg enthousiast over het revitaliseringsplan Duindorp
De Koog in het kader van Planet Texel: ,,Dit is de stip op de horizon. Zeer inspirerend. Maar ik zeg tegen de
horeca: doe het met elkaar, dat maakt je verhaal veel sterker. Al ben je het maar voor 70% met elkaar eens. Ik
denk dat het kan. Het is mooi dat de Texelaars zelf zien dat ze het niet gaan redden zoals ze nu bezig zijn. Dat is
dapper.’’
In Den Hoorn vroeg Gerard Bakker van Stichting Drijverhuus Bond zich hard te maken voor subsidie om het
initiatief overeind te houden voor de leefbaarheid in het dorp na het verdwijnen van de school.
Bond: ,,Kunst is geen kerntaak meer van de provincie. We willen wel meedenken over subsidiemogelijkheden. Dit
voegt echt wel iets toe aan het toeristisch product van Texel. Als je de naam van Jan Wolkers eraan zou kunnen
verbinden, zou dat helpen. Wellicht zijn er mogelijkheden bij het Waddenfonds.’’
Bond bracht ook een kort bezoek aan de voormalige vuilnisbelt aan het Molwerk. ,,We hebben al onderzoek
gedaan en moeten misschien nog meer onderzoeken met het oog op de volksgezondheid. Het wachten is nu op
het Nationaal Park, dat hierover in gesprek gaat met de gemeente en het ministerie.’’

De gedeputeerde luistert naar boer Jan Willem Bakker. Foto Gertha Wessels
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Dijken langs de Vecht moeten veiliger - Gooi- en Eemlander
17-01-2015 /pagina GHI_Regio_01 /editie GHI /sectie Regio /auteur jan herman baas
door Jan Herman Baas
Omwonenden geïnformeerd over compensatie
Nigtevecht Over een afstand van bijna acht kilometer zijn dijken aan de westzijde van de Vecht niet meer veilig
genoeg.
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil nog eind dit jaar aan de slag met het hoger en sterker maken van deze
zogenaamde secundaire waterkeringen langs de Klompweg, Lage Klompweg en Vreelandseweg. Dat zijn drie op
een klein, Weesper deel na, volledig in Nigtevecht gelegen plekken. De maatregelen moeten de landerijen in de
Hoeker- en Garsterpolder en in de Aetsveldse Polder (waaronder delen van de kern van Nigtevecht en Landgoed
Zwaanwijck) droog houden. Regulier dijkonderhoud is nodig omdat dijken zonder maatregelen inklinken en dan
niet meer aan de normen voor veiligheid voldoen. De operatie wordt door het waterschap aangekondigd als bijna
net zo ingrijpend als het uitbaggeren van de Vecht. ,,We zijn als waterschap gebonden aan wetten, regels en
richtlijnen, maar we vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de dijkverbetering’’, laat bestuurder
Gerard Korrel weten. ,,Daarom hebben we in een vroeg stadium afspraken gemaakt met bewoners,
grondbezitters, gebruikers en andere belanghebbenden en deze vastgelegd in een omgevingsconvenant. Hierin
hebben we bijvoorbeeld opgenomen hoe we omgaan met de bomen in het landschap en financiële
compensaties.’’
In het Hollandse poldermodel betekenen die woorden dat er niets gebeurt zonder raadpleging van de
omwonenden. Voor bewoners van de Lage Klompweg en Klompweg is er een informatieavond op 29 januari en
voor de mensen van de Vreelandseweg is dat op 2 februari. Het ontwerp-dijkverbeteringsplan ligt tot eind februari
ter inzage. Tot die tijd kunnen betrokkenen een zienswijze indienen. Na het werk moeten de dijken weer dertig
jaar veilig zijn.

Hollandser kan haast niet: een rivier, een polder en een dijk. En daar boven een dreigende lucht, zoals hier tussen
Nigtevecht en Weesp. foto studio kastermans/ben den ouden
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Niet moeilijk doen over wat stuivend zand - Noordhollands Dagblad
17-01-2015 /pagina ALK_Regio_01 /editie ALK /auteur marten visser
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door Marten Visser
Camperduin Ze krijgen een prachtig strand voor de deur. Met duinenrij. In Camperduin en Petten zijn de meeste
mensen er blij mee. Dat het nu soms even zandhappen is nemen de inwoners maar voor lief.
De aanleg van het nieuwe strand op de Hondsbossche Zeewering tussen Camperduin en Petten verloopt
voorspoedig. De stoere zeedijk die de dorpen decennialang beschermde is vrijwel helemaal verdwenen onder een
zandtapijt. En dat is te merken. Vooral in de straten dicht bij zee, maar ook verderop, ligt een laagje wit duinzand.
Tijdens stormachtige dagen meegenomen door de wind.
,,We proberen dat stuiven zo veel mogelijk te voorkomen’’, zegt Dirk Bakker, projectleider bij de Boskalis en Van
Oord. ,,We spuiten papierpulp over het nieuwe zand en we gaan het hekwerk op de dijk nog voorzien van heel fijn
plastic gaas om zand tegen te houden.’’
Maar ja: soms is er geen houden aan, merken de mensen die vlak achter de dijk wonen. ,,Vorige weekend, toen
het zo stormde, zagen we dat zand wel tien meter omhoog stuiven’’, zegt Titia Blom.
Regionaal 8/9: Best leuk,
al dat volk op de dijk
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Ook de Vechtoevers moeten eraan geloven - Gooi- en Eemlander
19-01-2015 /pagina GEE_Regio_01 /editie GEE /sectie Regio /auteur jan herman baas
door Jan Herman Baas
Nigtevecht Net als de Eem, zal ook de andere rivier in deze regio eraan moeten geloven: over een afstand van
bijna acht kilometer zijn de dijken aan de westzijde van de Vecht niet meer veilig genoeg. En dus moeten ze
versterkt worden.
Het waterschap wil nog eind dit jaar aan de slag met het hoger en sterker maken van deze zogenaamde
secundaire waterkeringen. Het grootste deel ervan ligt in Nigtevecht. Regelmatig dijkonderhoud is nodig omdat
dijken zonder maatregelen inklinken en dan niet meer aan de normen voor veiligheid voldoen. De komende
dijkverzwaring is volgens het waterschap bijna net zo ingrijpend als het uitbaggeren van de Vecht. Na het werk
voldoen de dijken weer aan de normen en moeten ze voor de komende dertig jaar veilig zijn.

Hollandser kan haast niet: een rivier, een polder en een dijk. En daar boven een dreigende lucht, zoals hier tussen
Nigtevecht en Weesp. foto studio kastermans/ben den ouden
(c) Gooi- en Eemlander 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
HHNK en Zuiderzeemuseum creëren watersnoodstraat - West-Friesland op zondag
18-01-2015 /pagina 5
ENKHUIZEN - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt in 2016 partner van het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Samen vragen zij aandacht voor de overstroming van het Zuiderzeegebied in de
nacht van 13 op 14 januari 1916. In het buitenmuseum wordt één straat omgevormd tot een watersnoodstraat.
Het publiek komt hierdoor dicht bij het gevoel van een overstroming en de nasleep van een dergelijke ramp.
'We willen bezoekers bewust laten worden van het feit dat overstromingen elke dag ergens op de wereld
gebeuren. En waar kan dit beter dan in een realistische setting zoals deze?� , aldus Stephan Warnik, directeur
van het Zuiderzeemuseum. Dijkgraaf Luc Kohsiek van HHNK voegt hieraan toe: “Nederlanders zijn onvoldoende
op de hoogte van de consequenties en gevaren van leven onder de zeespiegel. Waterveiligheid is een
werkwoord. We moeten blijven werken aan een veilig onderkomen. Als we niets doen kunnen de gevolgen
desastreus zijn.' Het museum transformeert één van de straten in het buitenmuseum tot een klein rampgebied
waar het lijkt alsof er zojuist een overstroming heeft plaatsgevonden. Er lopen personages in het gebied rond die
dit gevoel nog eens versterken. Plaatsen waar de materiële schade door de ramp het grootst was, zoals Marken
en Volendam, dienen als voorbeeld voor deze watersnoodstraat. Daarnaast kunnen bezoekers meedoen aan het
evacuatiespel en staan er foto’s in de verschillende buurten van het buitenmuseum die laten zien hoe die er na de
ramp uitzagen. Meer informatie: www.zuiderzeemuseum.nl.
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(c) West-Friesland op zondag 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Jeugdzorg
Gemeenten leggen massaal extra reserves aan - Het Financieele Dagblad
19-01-2015 /pagina 7 /sectie Economie & Politiek /auteur Gaby de Groot;Ria Cats
Veel gemeenten steggelen nog altijd met het Rijk over de verdeling van de budgetten voor nieuwe zorg- en
werktaken. Om niet voor financiële verrassingen te komen staan bouwen de meesten een buffer op.
Gaby de Groot en Ria Cats
Den Haag/Amsterdam
Apeldoorn en Arnhem kennen, net als een aantal andere gemeenten op de Veluwe, al sinds de negentiende eeuw
veel klinieken voor geestelijke gezondheidszorg. Daar, in de bossen, vinden patiënten de rust die hun gesteldheid
ten goede komt, was altijd de gedachte.
Beekbergen, een dorp bij Apeldoorn, telt daarom behalve 1500 reguliere inwoners liefst duizend patiënten. Voor
bepaalde zorg, zoals wassen, aankleden en dagbesteding, zijn zij vanaf 1 januari aangewezen op de gemeente,
net als de duizenden andere mensen met een geestelijke of fysieke beperking in de tientallen instellingen in en
rond Apeldoorn. De Rijksoverheid heeft dit jaar flinke delen van de ouderen- en gehandicaptenzorg, de jeugdzorg
én de begeleiding van zwakke groepen op de arbeidsmarkt overgeheveld naar de gemeenten. Omdat deze
decentralisatie gepaard gaat met flinke budgetkortingen, vragen veel critici zich af of gemeenten als Apeldoorn
hun nieuwe taken wel aankunnen en niet in financiële problemen komen.
Apeldoorn heeft voor de zekerheid wel alvast€ 4 mln structureel op zijn begroting gereserveerd om onvoorziene
tegenvallers op te kunnen vangen, zegt GroenLinks-wethouder Detlev Cziesso van financiën.‘Omdat we de
meeste zorgen hebben over de decentralisatieoperatie, verwachten we dat die€ 4 mln vooral daaraan kan
opgaan.’
Uit onderzoek van het FD naar de begrotingen van de veertig grootste gemeenten blijkt dat Apeldoorn niet alleen
staat. Bijna allemaal hebben ze dit jaar reserves aangelegd om de decentralisatie in goede banen te kunnen
leiden (zie grafiek). Het totaalbedrag aan reserveringen bedraagt maar liefst€ 350 mln.
De hoogte van deze buffers varieert. Nijmegen houdt bijvoorbeeld als een van de weinige gemeenten geen extra
geld achter de hand, omdat het‘verwacht toe te kunnen met de bedragen die het van het Rijk krijgt’. Breda
daarentegen reserveert liefst€ 20 mln, volgens SP-wethouder Patrick van Lunteren van financiën omdat de
decentralisatieoperatie‘een grote black box’ is en de gemeente niet voor verrassingen wil komen te staan.
De hoogte van de reservering is uiteraard mede afhankelijk van de financiële ruimte die gemeenten hebben. Zo
heeft Apeldoorn de afgelopen jaren grote verliezen op zijn grondposities moeten afboeken.‘We hebben geen
financiële buffers meer en zijn die weer aan het opbouwen,’ zegt wethouder Cziesso.‘We hadden ook nog de
pech dat het Rijk in zijn eerste modellen over de verdeling van de zorggelden geen rekening hield met extra
compensatie voor gemeenten als de onze met veel zorginstellingen.’
Samen met Arnhem en Ede heeft Apeldoorn daarom gelobbyd voor een ander verdeelmodel op dit punt. Het Rijk
heeft beloofd ernaar te kijken, maar een uitkomst wordt pas de komende maanden verwacht. Omdat het
totaalbedrag in het Gemeentefonds wel hetzelfde blijft, gaat een hoger bedrag voor de ene gemeente wel ten
koste van de bijdragen die andere gemeenten ontvangen.
Daarom hebben ook andere lokale overheden met specifieke problemen, zoals Delft en grensgemeente
Enschede, aan de bel getrokken over sommige voor hen nadelige verdeelmodellen die de decentralisaties kunnen
bemoeilijken. Net als Apeldoorn staat Delft er financieel al niet goed voor. De gemeente moet flink meebetalen
aan de aanleg van een spoortunnel en kampt eveneens met sterk gedaalde grondprijzen, zegt D66-wethouder
Aletta Hekker (D66) van financiën.
Delft heeft dan ook de afgelopen jaren al 20% structureel bezuinigd, onder meer door buurthuizen te sluiten, de
ambtenarij te saneren en de lokale lasten te verhogen. Desondanks heeft de gemeente door de instelling van een
succesvolle taskforce voor werkloosheidsbestrijding en een scherp inkoopbeleid alvast zo veel geld op de bijstand
en de zorg bespaard dat ze in 2015€ 10 mln kan reserveren voor de decentralisaties.
Een probleem blijft echter dat Delft transformeert van industriestad naar kennisstad en‘die ontwikkeling gaat
sneller dan de stad kan volgen’, zegt Hekker. Delft heeft relatief veel sociale woningbouw en werkzoekenden,
terwijl de meer kapitaalkrachtige burgers naar omliggende gemeenten als Midden-Delfland zijn getrokken en daar
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belastingen afdragen.‘Maar deze burgers komen wel naar Delft voor voorzieningen, zoals culturele evenementen.
Dat kost ons geld.’
Delft heeft ook nog de pech dat in een model over de verdeling van het Gemeentefonds de‘onzelfstandige
woningen’, oftewel huizen waar tien studenten één keuken en één badkamer delen, niet volledig worden
meegeteld.‘Daarom krijgen we minder geld dan waar we op grond van het inwonertal recht op hebben, want voor
die studenten moeten we natuurlijk wel volledige voorzieningen, zoals extra fietsenstallingen aanleggen.’ Ook
onder meer Groningen, Wageningen en Leiden klagen hierover en ijveren op dit punt voor een herziening van dit
verdeelmodel.
Arnhem lobbyt nog voor een ander verdeelmodel voor de bijstandsgelden, net als grensgemeenten als Enschede
(zie kader).‘Het Rijk had echt niet tegelijkertijd met de decentralisaties ook de verdeelmodellen hoeven
aanpassen,’ zegt D66-wethouder Martijn Leisink van financiën.‘Het grootste risico dat gemeenten dit jaar lopen,
zit niet in hun zwakke sociale structuur of hun grondpositie. Die zit verreweg in het soms onbehoorlijke bestuur
van het Rijk.’
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Gemeenten en Rijk steggelen nog over zorgbudgetten - Het Financieele Dagblad
19-01-2015 /pagina 1 /sectie Voorpagina /auteur Gaby de Groot;Ria Cats
Gaby de Groot en Ria Cats
Den Haag/Amsterdam
Gemeenten zijn nog altijd bezorgd dat zij te weinig geld van het Rijk krijgen voor hun nieuwe takenpakket op het
gebied van zorg en werk.
Per 1 januari heeft het kabinet de langdurige zorg, de jeugdzorg en de re-integratie van arbeidsgehandicapten
naar de gemeenten gedecentraliseerd, maar nog altijd steggelen ze over de verdeling van de budgetten hiervoor.
Dat blijkt uit onderzoek van het FD naar de begrotingen van de veertig grootste gemeenten. Vrijwel allemaal
hebben zij reserves aangelegd om de decentralisatieoperatie in goede banen te leiden, in totaal voor een bedrag
van€ 350 mln.
Enkele gemeenten, waaronder Apeldoorn, zijn niet in staat extra geld op hun begroting vrij te spelen, mede
doordat zij flinke verliezen op hun grondbezit hebben moeten afboeken. Apeldoorn klaagt ook nog met de andere
Veluwegemeenten over de wijze waarop het Rijk de budgetten over alle gemeenten wilde verdelen. Omdat de
Veluwe van oudsher veel psychiatrische instellingen herbergt, kennen de gemeenten daar bovengemiddeld veel
inwoners die zorg nodig hebben. Die gemeenten krijgen daarvoor geen compensatie.
Gemeenten met een historisch hoge werkloosheid zoals Enschede en Arnhem klagen juist weer over de voor hen
ongunstige verdeelmodellen voor de bijstand. Zij krijgen naar eigen zeggen te weinig geld voor het relatief hoge
aantal bijstandsgerechtigden dat zij hebben.
Desgevraagd erkent PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid dat het kabinet samen met de
gemeentekoepel VNG en onderzoeksbureaus nog bekijkt hoe de verdeelmodellen eruit gaan zien. De nieuwe
modellen worden volgens hem in mei bekendgemaakt en gaan in 2016 .‘Dit jaar werken we nog met modellen op
grond van historische gegevens. We gaan ze aanpassen als ze achterhaald zijn.’ Van Rijn probeert de
gemeenten gerust te stellen:‘We willen niet dat die nieuwe modellen tot grote schokken in de verdeling van het
geld en onzekerheid leiden. Dan gaan we eerst wel werken met een soort“ingroeimodel� .’
(c) Het Financieele Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Programma

Begroting

Meerjarenbe-

Meerjarenbe-

Meerjarenbe-

2015

groting 2016

groting 2017

groting 2018

Dienstverlening & Bestuur

€

22.428.177

€

20.235.805

€

20.107.604

€

20.136.177

Welzijn & Zorg

€

18.564.095

€

18.292.710

€

17.854.903

€

17.762.844

Wonen & Ondernemen

€

13.703.136

€

14.515.965

€

13.634.794

€

12.979.175

€

54.695.408

€

53.044.480

€

51.597.301

€

50.878.196

Dienstverlening & Bestuur

€

40.851.931- €

38.393.413- €

38.008.628- €

37.566.980-

Welzijn & Zorg

€

3.586.727- €

3.532.603- €

3.395.249- €

3.396.654-

Wonen & Ondernemen

€

7.724.715- €

8.488.568- €

7.594.834- €

6.985.190-

€

52.163.373- €

50.414.584- €

48.998.711- €

47.948.824-

SALDO PROGRAMMA's €

2.532.035

€

2.629.896

€

2.598.590

€

2.929.372

OZB €12 per jaar

€

150.000- €

150.000- €

150.000- €

150.000-

Uitruil riool

€

201.000- €

201.000- €

201.000- €

201.000-

2016

€

1.299.896-

kostendekkende leges

€

55.000- €

55.000- €

55.000- €

55.000-

2017

€

1.103.590-

330.000- €

330.000- €

330.000-

2018

€

1.434.372-

€

3.837.858-

u tvoer ngskosten trans ties

€

330.000- €

Verkoop aandelen NUON

€

900.000-

reserve begrotingsregulatie

€

896.035- €

restant onbenutte belastingcapaciteit

€

135.000459.000- €

459.000- €

459.000-

€

300.000- €

300.000-

€

1.299.896- €

1.103.590- €

1.434.372-

€

-

-

bezuiniging WMO
u tkomst kerntakendiscussie/algemene reserve

resultaat

€

-

€

€

-

Vrij ruimte algemene reserves

€

onttrekking 2015

€

14.323.000 Berekening vrije algemene serves

onttrekking 2016

€

1.299.896- Grondbedrijf

€

onttrekking 2017

€

1.103.590- Won ngbedrijf

€

7.070.000

onttrekking 2018

€

1.434.372- algemene dienst

€

13.850.000

saldo 2018

€

€

24.785.000

€

5.231.000

€

10.462.000

algemene reserves

€

24.785.000

benodigde buffer

€

10.462.000

vrije algemene reserve

€

14.323.000

-

Totaal algemene reserve

10.485.142 totaal
aanwezige risico's
gewenste ratio
Benodigde buffer (rat o x ris co)

3.865.000

2

vrijd algemene reserve

Programma

Dienstverlening
Welzijn
Wonen

ndernemen

Dienstverlening
Welzijn

estuur

Zorg

estuur

Zorg

Wonen

ndernemen

Begroting

Meerjarenbe-

Meerjarenbe-

Meerjarenbe-

2015

groting 016

groting 017

groting 018

€

22.428.177

€

20.235.805

€

20.107.604

€

20.136.177

€

18.564.095

€

18.292.710

€

17.854.903

€

17.762.844

€

13.703.136

€

14.515.965

€

13.634.794

€

12.979.175

€

54.695.408

€

53.044.480

€

51.597.301

€

50.878.196

€

40.851.931- €

38.393.413- €

38.008.628- €

37.566.980-

€

3.586.727- €

3.532.603- €

3.395.249- €

3.396.654-

€

7.724.715- €

8.488.568- €

7.594.834- €

6.985.190-

€

52.163.373- €

50.414.584- €

48.998.711- €

47.948.824-

SALDO ROGRAMMA's €

2.532.035

€

2.629.896

€

2.598.590

€

2.929.372

OZB €12 per jaar

€

150.000- €

150.000- €

150.000- €

150.000-

Uitruil riool

€

201.000- €

201.000- €

201.000- €

201.000-

2016

€

1.299.896-

kostendekkende leges

€

55.000- €

55.000- €
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Lees meer

Nieuw transformatorstation op terrein Agriport
(GS-besluit d.d. 27 januari 2015)
Gedeputeerde Staten van Noord- Holland (GS) stellen voor om een nieuw transformatorstation
te bouwen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon en het
elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden.
Lees meer

Ontwerp-natuurbeheerplan 2016 ter inzage
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het ontwerp-natuurbeheerplan voor
2016 vastgesteld. Het plan ligt van 26 januari tot en met 8 maart 2015 ter inzage. Naar
verwachting nemen Gedeputeerde Staten in april en Provinciale Staten in de zomer van 2015
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een besluit over het definitieve natuurbeheerplan 2016.
Lees meer

Statenvragen beantwoord
(GS-besluiten d.d. 27 januari 2015)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het antwoord vastgesteld op
schriftelijke vragen van Provinciale Staten (PS) over:
- het buiten werking stellen van de ov-chipkaart op Texel (nr. 120, SP).
De vragen en antwoorden komen/zijn integraal beschikbaar op de website van de provincie
Noord-Holland.

Twaalf commissarissen openen
Huis van de Provincies en geven
aftrap Statenverkiezingen
Maandag 26 januari 2015 gaven de twaalf
commissarissen van de Koning gezamenlijk
het startschot voor de Provinciale
Statenverkiezingen die op 18 maart 2015
plaatsvinden. De aftrap was meteen ook de
opening van het nieuwe â€˜Huis van de
Provinciesâ€™ in Den Haag. Met deze
handeling lanceerden de commissarissen de
website www.kompas2020.nl. Deze
website maakt door een interactieve â€˜kijk
in de praktijkâ€™ via provinciale
voorbeelden inzichtelijk wat provincies doen.
Lees meer

Website handreiking transformatie woonmilieus
Er is een groot verschil tussen toekomstige vraag en aanbod van woonmilieus in NoordHolland. De provincie wil dat vraag en aanbod beter in evenwicht gebracht worden en heeft
daartoe een handreiking transformatie woonmilieus ontwikkeld. Deze handreiking biedt
gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars informatie, kennis en inspiratie om komende jaren te
werken aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Deze informatie is te vinden op
de website Handreiking Woonmilieus.
Lees meer

GS-besluiten d.d. 27 januari 2015
- Uitstel vaststelling BLS-subsidie Oud-IJmuiden
- Ontwerpbesluit aanwijzing zwemplekken 2015
- Handreiking transformatie woonmilieus
- Vervoerregio
- Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Visie OV 2020
- Tussentijdse kredietaanvraag projecten uit het PMI 2015-2019
- Inrichtingsvisie Annaâ€™s Hoeve
- Beantwoording Statenvragen nr. 120 van de Statenleden mevrouw R. Alberts en de heer
J.M. Bruggeman (SP) inzake het buiten werking stellen van de ov-chipkaart op Texel
- Vrijgeven voortgangsrapportage N23 Westfrisiaweg, 3e tertiaal 2014
- Evaluatie Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen
- Uitvoeringsregeling HIRB 2015
- Uitvoeringsregeling HIRB Overaanbod 2015
- Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017, update 2015
- Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015
- Overdracht jeugdzorg
- Eindverslag TWIN-H-projecten jeugdzorg 'Innovatie in de jeugdzorg' en 'Investeren in de
jeugdzorgwerker'
- Inventarisatielijsten over het toepassen van de afwijkingsregels en ingediende zienswijzen/
gegeven reactieve aanwijzingen over de periode september t/m december 2014 en
totaaloverzicht 2014
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- Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder, Hippolytushoeverweg te Slootdorp
- Eerste herziening begroting 2015 Omgevingsdienst IJmond
- Ontwerp PIP uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop van Noord-Holland
- Amendement A22-2014 Herstructurering Wind op Land
De complete besluitenlijst van GS vindt u op de website. Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon (023) 514 3143, e-mail
post@noord-holland.nl.

Prehistorische jongen krijgt gezicht
Gedeputeerde Elvira Sweet heeft op
maandag 26 januari de levensechte
gezichtsreconstructie onthuld van het
â€˜jongetje van Uitgeestâ€™. Het 2200 jaar
oude skelet van de negenjarige jongen werd
in de jaren tachtig gevonden. Reconstructie
en skelet zijn vanaf 27 januari te zien in Huis
van Hilde, het archeologiecentrum van de
provincie Noord-Holland.
Lees meer

Statenvragen
Vanuit Provinciale Staten (PS) zijn schriftelijke vragen gesteld over:
- Fort Benoorden Spaarndam (nr. 6, PvdD en SP);
- Ecoduct Zwaluwenberg Hilversum (nr. 5, CU-SGP en PvdA).
Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden, uiterlijk
30 dagen na binnenkomst. Alle Statenvragen zijn integraal beschikbaar op de website van
de provincie Noord-Holland.

Vergaderingen
Provinciale Staten - 2 februari 2015
Hoor- en adviescommissie - 5 februari 2015
Commissie Water, Economie & Bestuur - 9 februari 2015

Colofon
NH Weekbericht is een
uitgave van de provincie
Noord-Holland en
verschijnt iedere
woensdag of donderdag.
Redactie: John
Stroetenga, sector
Communicatie.
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Distriport en Hooijmaijers: hoe zat het ook alweer?

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 29 maart 2015

De gek oppelde afbeelding k an n e
wee gegev en Het bes and is mog
v e plaa st heeft een ande e naam
of s v e wi de d Cont olee of de
v e wi st naa het juis e bestand e

Distriport en Hooijmaijers: hoe zat het ook alweer ?
In de afgelopen weken werd het hoger beroep behandeld in de zaak Hooijmaijers, de oud-gedeputeerde die wordt
aangeklaagd wegens ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft
Hooijmaijers in totaal 4 ton aan geld en voor bijna 9 ton aan beloftes ontvangen. EÃ©n van de dossiers gaat over

Distriport. Voor zijn bemoeienis daarmee zou Hooijmaijers 59.500 euro smeergeld hebben gekregen. Maar hoe ging het
nu precies? Een samenvatting.

Wie zijn de spelers?
Ton Hooijmaijers was gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en FinanciÃ«n van de provincie Noord-Holland tussen januari
2005 en juni 2009. In deze periode kocht de provincie Noord-Holland de Jaagweg-gronden (later Distriport genoemd)

van de ontwikkelaars De Peijler en Zeeman, met de afspraak dat de ontwikkelaars de gronden zouden terugkopen zodra

deze â€˜fiscaal bouwrijpâ€™ gemaakt waren. Ook tekenden de partijen een sideletter die regelde dat de winsten van de
provincie op het project naar de ontwikkelaars vloeiden en de eventuele verliezen bij de provincie bleven. Een en ander
zou de projectgroep ongeveer 1,5 miljoen euro aan fiscale voordelen opleveren.
Volgens de rechtbank werkte Hooijmaijers samen met makelaardij Van de K. Deze stuurde facturen voor de
advieswerkzaamheden van Hooijmaijers en ontving de betalingen die in hun gezamenlijke â€˜potâ€™ belandden.
Projectontwikkelaar â€™t Ganzenveld met directeur Willem G. was als adviseur van de ontwikkelaars De Peijler en

Zeeman betrokken bij de aan- en verkoop van de gronden voor het bedrijventerrein. In december 2013 veroordeelde de

rechtbank Haarlem Hooijmaijers tot drie jaar gevangenisstraf. Hooijmaijers tekende hoger beroep aan, dat in februari e
maart 2015 bij het Gerechtshof in Amsterdam is behandeld.

De feiten op een rij

• Januari 2007: Voor een deel van de Jaagweggronden worden koopovereenkomsten getekend door de agrariÃ«rs
en de twee projectontwikkelaars. Er zijn verschillende afspraken over de levering, onder andere wordt een
uiterlijke datum van 15 juli 2007 genoemd.

• 1 juni 2007: Brief van â€™t Ganzenveld aan makelaardij Van de K. waarin staat dat: â€śwanneer de financiering

van de gronden Jaagweg 1 gem. Koggenland door u wordt geregeld tegen een rentepercentage van ongeveer 4%

of iets meer, uw courtage 50.000,- euro ex btw zal bedragen.â€ť en â€śTransportdatum gepland 15 juli 2007â€ť

• 11 juni 2007: Gemeenteraad Koggenland besluit niet financieel te participeren in Jaagweg, maar een onderzoek t
laten doen naar een juridische samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars en Ontwikkelingsbedrijf.

• 20 juni 2007: Ondertekening Afsprakenkader en sideletter door Hooijmaijers namens provincie Noord-Holland en
door Ontwikkelingsbedrijf, Zeeman en De Peijler. Bijlage bij dit Afsprakenkader: verklaring van wethouder
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Wijnker namens de gemeente Koggenland tot medewerking aan de ontwikkeling en realisatie van Jaagweg, aan
onteigening en aan het tot stand brengen van een exploitatieovereenkomst.

• 13 juli 2007: Diverse Jaagwegpercelen worden geleverd aan de provincie Noord-Holland.

• 17 juli 2007: De Peijler maakt via een notariskantoor een bedrag van â‚¬ 658.133,- over aan â€˜t Ganzenveld. I
de boekhouding van â€˜t Ganzenveld is een bedrag van â‚¬ 50.000,- afgeboekt met de omschrijving â€˜Provisi
inz. Jaagweg 1 Koggelandâ€™ met daarbij vermeld: â€˜12-9-2007 Van de K.â€™.

• 23 juli 2007: In een memo van 23 juli 2007 inzake Jaagweg informeert Hooijmaijers de provinciale commissie
ROG over de betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkelingen in het project Jaagweg.

• 12 september 2007: Factuur van makelaardij Van de K. aan â€˜t Ganzenveld betreffende: â€śplan Jaagweg gem
Koggenlandâ€ť. Op deze factuur staat onder meer vermeld: â€śHierbij declareren wij u de provisie inzake

Jaagweg 1 gem. Koggenland conform uw bevestiging van 1 juni 2007.â€ť Het totaalbedrag van deze rekening is
â‚¬ 59.500,- (inclusief 19% BTW).

• 14 september 2007: â€˜t Ganzenveld maakt aan makelaardij Van de K. middels een spoedopdracht een bedrag
van â‚¬ 59.500,- over.
Wat vond de rechtbank Haarlem?
De rechtbank Haarlem beoordeelt in de uitspraak van 3 december 2013 de belofte en de betalingen van G. en â€˜t
Ganzenveld aan de ene kant en het aannemen van Hooijmaijers aan de andere kant als ambtelijke omkoping, gedaan
door iemand die belangen heeft in de provincie Noord-Holland en een hem gunstig gestemde Gedeputeerde. De
betalingen zijn gedaan op verhullende wijze. De rechtbank acht ook concrete (beoogde) tegenprestaties bewezen.

De rechtbank Haarlem is ook van oordeel dat de factuur van makelaardij Van de K. valselijk is opgemaakt, omdat de

werkzaamheden die in rekening worden gebracht en zijn vermeld op de facturen niet daadwerkelijk door de makelaardij
zijn verricht.

Wat zeggen de betrokkenen er tijdens het hoger beroep van?
Hooijmaijers stelt dat de betaling van â‚¬ 59.500 een bijdrage is van Willem G. aan de verkiezingscampagne van
Hooijmaijers. G. zegt echter dat de betaling bestemd was voor een geldschieter in Den Haag - ook met de naam Van de
K. - in verband met het regelen van de financiering van het China Experience Project: plannen voor een Chinees
pretpark. Daarover zijn echter geen documenten bekend.

G. zegt dat Hooijmaijers heeft verzocht als omschrijving het project Jaagweg op de factuur te zetten. Hooijmaijers zegt
dat dit niet waar is, â€˜zo stom zou hij niet zijnâ€™. Van de K. verklaart ook dat Hooijmaijers de omschrijvingen op de
facturen bepaalde en dat deze factuur op zijn verzoek is verstuurd. Van de K. zegt dat hij zelf geen enkele bemoeienis
heeft gehad met het project 'Jaagweg 1 gem. Koggenland' maar dat hij wist dat â€˜Ton ermee bezig wasâ€™. Volgens
Hooijmaijers was hij als gedeputeerde nauwelijks betrokken bij het project Distriport, hij wist niet wat hij met
ondertekende met het Afsprakenkader. De gedeputeerden Bond en Schipper zouden er veel meer van hebben geweten.
Hooijmaijers gaf aan dat hij geen macht had, dat hij â€˜nog geen pen kon bestellen zonder toestemmingâ€™. De
uiteindelijke besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening werden niet door hem genomen. Maar hij gaf ook aan dat
je als gedeputeerde veel kunt regelen, zelfs als je niet bevoegd bent.

Het Hof vroeg waarom Hooijmaijers de betalingen - als deze bestemd zouden zijn voor de VVD-campagne - liet betalen
via Van de K. Waarom werden deze bedragen niet rechtstreeks in een verkiezingskas van de VVD gestort? Door deze

constructie droeg Hooijmaijers immers de helft van de inkomsten af aan Van de K. en bovendien werd er belasting over
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afgedragen. Hooijmaijers verklaarde dat hij koos voor deze route om de schijn van belangenverstrengeling te voorkome
en omdat het oprichten van een stichting te duur was.

In hoger beroep is Willem G. als getuige gehoord. Hij verklaarde onder andere dat De Peijler hem had verzocht te gaan

praten met vier agrariÃ«rs over uitstel van de leveringsdatum van de Jaagweggronden tot 13 juli 2007, omdat de koper
krap zat. Daarbij zou er anderhalve liter jenever zijn doorgegaan. Kennelijk hebben De Peijler en Zeeman de gronden
nooit zelf gefinancierd.

Na de getuigenis voor het Gerechtshof zijn Willem G. en het bedrijf â€™t Ganzenveld met justitie een boete van in totaa
bijna 84.000 euro overeengekomen. De bestuurder moet 16.750 euro betalen en een werkstraf van 120 uur uitvoeren.

En nu?

In hoger beroep stellen de aanklagers opnieuw dat Hooijmaijers zich onder andere in de kwestie Distriport schuldig heef

gemaakt aan zowel passieve omkoping als valsheid in geschrifte en eist men in totaal vier jaar cel. Het OM stelt dat hee
veel bedrijven door Hooijmaijers zijn benadeeld zonder dat zij het wisten omdat concurrenten die steekpenningen
betaalden, werden voorgetrokken. Het Gerechtshof doet op 7 april 2015 uitspraak.

• Uitspraak Rechtbank Haarlem d.d. 3 december 2013
• Blog NHD over hoger beroepszaak

Met vriendelijke groet,
namens Berkhout is Boos!

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'

De gek oppelde afbeeld ng k an n et wo den wee gegev en Het bestand s mogel jk v e plaatst heeft een ande e naam gek egen of is v e wi de d Cont olee of de k oppel ng v e w jst naa het juis e bestand en de juiste locat e

OVER DEZE NIEUWSBRIEF
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport
(voorheen Jaagweg) in de gemeente Koggenland.
Â©co p yri gh t B er kh o u t i s Bo o s!

Wijzig uw inschrijving
Veilig uitschrijven
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Noordhollands Dagblad
Provincie krijgt gelijk in kwestie Distriport
28 januari 2015
door Martin Menger
Berkhout De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman moeten de provincie Noord-Holland om te
beginnen een schadevergoeding van 2,2 miljoen euro betalen. Het gerechtshof heeft daarmee de
weg vrij gemaakt voor een grotere claim van het provinciaal bestuur. De schadeclaim die de twee
bedrijven op hun beurt hadden ingediend tegen de provincie is door het Amsterdamse Hof
afgewezen.
Het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout werd inzet van een juridisch steekspel, toen de
projectontwikkelaars de grond die ze aan Noord-Holland om fiscale redenen hadden verkocht, niet
wilden terugkopen. Daarop ontbond de provincie het koopcontract. De ontwikkelaars stapten
vervolgens naar de rechter: zij vinden dat zij schade hebben geleden. Noord-Holland deed hetzelfde
en heeft nu gewonnen in hoger beroep.
De totale schade door de zaak Distriport wordt door de provincie op veertien miljoen euro geschat.
Het Hof vindt nu dat een voorschot van 2,2 miljoen euro op zijn plaats is.
Regionaal 8: Echte afrekening Distriport is nog hoger
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
De echte afrekening van Distriport is nog hoger
28 januari 2015
Vervolg van voorpagina
Berkhout De eerste ’rekening’ die voor het afketsen van bedrijventerrein Distriport moet worden
betaald, is ruim 2,2 miljoen euro. De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman draaien daar volgens
het gerechtshof voor op. Maar daarmee is de kous nog niet af.
Eerder werd al duidelijk dat de provincie volgens een eerste schatting de geleden schade door het
fiasco op 13,8 miljoen euro heeft getaxeerd. Nu het Amsterdamse hof de provincie in het gelijk heeft
gesteld, komt volgens gedeputeerde Jan van Run stap twee. Wat hem betreft gaan Gedeputeerde
Staten onderzoeken hoe groot de geleden schade nu precies is. Dat wordt dan de uiteindelijke claim
richting de ontwikkelaars.
In 2008 waren de kemphanen nog zakelijke partners. Achter Berkhout werd 112 hectare grond
gekocht, bedoeld voor een nieuw terrein voor de distributiebedrijven. Om de omzetbelasting zo laag
mogelijk te houden, werd besloten dat Noord-Holland de grond van de ontwikkelaars zou overkopen.
Wanneer deze dan volgens de wet ’bouwrijp’ zouden zijn, was dezelfde transactie in omgekeerde
volgorde afgesproken. In 2010 ging dat mis, omdat de ontwikkelaars gezien de instortende markt
geen trek meer hadden in dat financiële risico.
Vier rechtszaken verder lijkt het pleit nu beslecht. De provincie heeft al beslag laten leggen op andere
dure bouwgrond om de claim veilig te stellen. ,,Ik had liever gezien dat we het oude plan gewoon
hadden uitgevoerd’’, aldus Van Run in een reactie. ,,Goed dat het hof nu ook vindt dat wij juist
hebben gehandeld.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden

Economische Agenda
2012-2015
Samenvatting

2|

Voorwoord
Voor u ligt een samenvatting van de Economische Agenda
2012-2015 van de provincie Noord-Holland. Hierin staan de
hoofdlijnen van wat we als provincie de komende vier jaar
gaan doen om de internationale concurrentiepositie van
deze provincie te verbeteren. Daarbij kiezen we voor het
versterken van de sterke en kansrijke sectoren in onze
economie, zoals de agribusiness in het noorden en de
financiële en zakelijke dienstverlening en logistiek in het
zuiden, en leggen we de focus op de vier thema’s
Kenniseconomie & Innovatie, Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme&Watersport.
Voor 2012 wordt een economische krimp met een half
procent verwacht. Met deze Agenda ben ik er van overtuigd
dat Noord-Holland het beste is uitgerust om vanuit de eigen
kracht de onzekere economische ontwikkelingen het hoofd
te bieden en uit mag zien naar bestendige
en duurzame economische groei.

Jan van Run, gedeputeerde Economische
Zaken, Onderwijs en Arbeidsmarkt
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Noord-Holland is een provincie waar mensen graag
wonen, werken en recreëren. Wij zien voor onszelf een
belangrijke taak weggelegd om dit niet alleen zo te
houden, maar ook om de aantrekkingskracht en
internationale concurrentiepositie verder te stimuleren.
We staan eind 2011 voor een stevige economische
uitdaging. De Noord-Hollandse economie groeit wel
sneller dan Nederland, maar de internationale
concurrenten groeien nog sneller. Bovendien dreigt een
tekort aan beroepsbevolking.
Om de regionale economie te versterken is focus van de
provinciale inzet nodig. Focus die mede ingegeven wordt
door de keuze van de provincie om terug te gaan naar de
kerntaken. Voor het uitvoeren van het economisch
beleid is € 40 miljoen beschikbaar.
Een volledige versie van de Economische Agenda is te
vinden op: www.noord-holland.nl/web/Themas/
Economie-en-landbouw.htm. Op de volgende pagina’s
worden de vier thema’s kort
toegelicht en de beleids
doelstellingen (gearceerd).
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Kenniseconomie en innovatie
De sleutel voor het verbeteren van onze concurrentiepositie ligt bij
de verbetering van het op de markt brengen van innovaties, het
verbinden van kansrijke innovaties aan financieringsbronnen en het
innovatievermogen van ondernemingen. Daarbij richten wij onze
aandacht op de innovatieve clusters die de regionale economie
dragen.
Voor het versterken van die clusters is een gezamenlijke inzet vereist
van overheid, ondernemers en onderwijs en onderzoek.
In Noord-Holland Noord zetten we in op clustersamenwerking in de
vrijetijdseconomie, maritiem/marien/offshore, medisch, agribusiness
en duurzame energie.
In Noord-Holland Zuid zetten we via de Amsterdam Economic Board
(AEB) in op de clusters logistiek, food & flowers, toerisme &
congressen, de creatieve industrie, rode life science, de financiële &
zakelijke dienstverlening en ICT/e-science.
Speciale aandacht is er voor innovatie bij het
midden- en kleinbedrijf door de uitvoering van
het programma Kansenkanon en het
programma Integratie kennis, kunde, kassa
van de Amsterdam Economic Board.
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• Per cluster een
ontwikkelingsstrategie
vaststellen.
• 800 MKB-ers per jaar
ondersteunen via
Kansenkanon.
• Met Europese subsidie
een clusterregeling
instellen tbv de AEB.
• Bijdrage aan het
verbeteren van
randvoorwaarden voor
AEB-clusterontwikkeling
zoals Campusvorming.
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Werklocaties
Een basisvoorwaarde voor een goede concurrentiepositie
is de beschikking over voldoende en kwalitatief goede
vestigingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe
bedrijven. In een periode waarin overaanbod aan
bedrijventerreinen en kantoorlocaties dreigt staan het
efficiënt benutten van de bestaande terreinen en de
zorgvuldige planning van nieuwe terreinen centraal. Bij het
efficiënt benutten van bestaande terreinen middels
herstructurering spelen duurzaamheid en zorgvuldig
ruimtegebruik een belangrijke rol. Voorwaarden voor de
zorgvuldige planning, zoals regionale afstemming, zijn
gesteld in de provinciale structuurvisie.
We kiezen voor het voortzetten van de ondersteuning van
de mainports (Schiphol, Noordzeekanaalgebied en
Greenports) en een ruimtelijke regierol ten aanzien van
werklocaties.
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• S chiphol: toename werkgelegenheid
werklocaties en realisatie van de
Ongestoorde Logistieke Verbinding
Greenport Aalsmeer.
• N oordzeekanaalgebied: uitvoeren
onderzoek Optimale benutting,
opstellen Visie Noordzeekanaalgebied
2040 en inzet voor nieuwe zeesluis.
• G reenports Aalsmeer en Noord-Holland
Noord: reconstructie van 237 ha
verouderde glastuinbouw (tot en met
2025), opstellen en uitvoeren
innovatieprogramma’s, opstellen
bidboek Floriade 2022 Noord-Holland
Noord.
• B edrijventerreinen: herstructurering
870 ha, planningsopgaven voor noord
en zuid, regionale bedrijventerreinen
programma’s.
• K antoren: nieuwe planningsopgave
voor Noord-Holland Noord, jaarlijkse
monitor.
• D etailhandel: actueel regionaal
detailhandelsbeleid in iedere regio
voor 2015 en afstemming via de
Regionale Advies Commissies.
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Arbeidsmarkt en onderwijs
Een goed functionerende arbeidsmarkt is van
belang voor een sterke regionale economie. Een
goede aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt is daarvoor essentieel. De grote
uitdagingen waar we daarbij voor staan zijn
zowel de dalende beroepsbevolking als een
mogelijke mismatch van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt op het gebied van opleidingsniveau
en opleidingsrichting.
Wij zetten in op een goede afstemming tussen
onderwijs en bedrijfsleven en een goed
kwantitatief en kwalitatief aanbod van arbeid
voor de sterke regionale clusters. Dit willen wij
bereiken vanuit onze rol als makelaar in de
samenwerking tussen ondernemers,
onderwijsinstellingen en overheid.
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• Vier centra voor
Innovatief Vakmanschap
of Centers of Expertise
• MBO is betrokken bij de
AEB-clusteraanpak
• R ealisatie van leer-/
kennisarrangementen:
innovatieve opdrachten
van ondernemers
uitgevoerd door
studenten
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Toerisme en Watersport
Een aantrekkelijk toeristisch aanbod levert een
positieve bijdrage aan de internationale
concurrentiepositie van een regio en vormt een
belangrijke quality of life factor voor het
aantrekken van de kenniseconomie. Toerisme is
een belangrijke economische sector en levert een
wezenlijke bijdrage aan de economische
ontwikkeling van zowel de kust, het platteland als
het stedelijk gebied.
Noord-Holland investeert in haar toeristisch
product en ruimtelijke kwaliteit om te kunnen
profiteren van de wereldwijde groei van het
toerisme. Doel is om onze toppositie binnen
Nederland op het gebied van overnachtingen,
dagbezoek en watersport te behouden en dat ook
uit te dragen. Onze inzet is gericht op bevordering
van samenhang binnen
het toeristisch product en
het stimuleren van
kwaliteit en diversiteit in
het aanbod.
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• Oprichting Leisure Board
• Drie cultuurtoeristische
projecten per jaar
• Uitvoering van 6 promo
tionele activiteiten
samen met het bedrijfs
leven per jaar
• Zes gemeenten zijn
ECOXXI gecertificeerd
voor 2013
• Alle Noordzeestranden
hebben in 2015 de blauwe
vlag
• Twee regionale beeld
verhalen voor 2015
• Twee structurerings
plannen voor verouderde
vakantieparken voor
2015
• Nieuw Watersportkader
in 2012
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Ondersteunend beleid
Ter ondersteuning van de vier centrale thema’s
wordt ingezet op regionale samenwerking,
regionale ontwikkelingsbedrijven en internationale
marketing en acquisitie. Onder de nieuwe naam
van Regionaal Economische Overleg willen we de
regionale samenwerking voortzetten in de IJmond,
Zuid-Kennemerland, Zaanstreek en Gooi- en
Vechtstreek. Bij de drie ontwikkelingsbedrijven
(ONHN, RON en SADC), die allen kampen met de
gevolgen van de kredietcrisis, willen we scherp
gaan sturen op een gezonde bedrijfsvoering. Ten
aanzien van internationale marketing en acquisitie
richten wij onze inspanningen op de regio buiten de
Metropoolregio Amsterdam, en dan met name op
de vijf prioritaire clusters in Noord-Holland Noord.
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• Omvormen Regionale
Economische
Stimulerings
programma’s IJmond
en Zuid-Kennemerland
tot REO
• Herijking takenpakket
Ontwikkelingsbedrijf
NHN in 2012
• Opstellen van een
economisch profiel
tbv internationale
marketing en acquisitie
• Vijfentwintig voor
nemens tot buitenlandse
investeringen buiten de
Metropoolregio
Amsterdam
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Voorwoord
Voor u ligt een samenvatting van de Economische Agenda
2012-2015 van de provincie Noord-Holland. Hierin staan de
hoofdlijnen van wat we als provincie de komende vier jaar
gaan doen om de internationale concurrentiepositie van
deze provincie te verbeteren. Daarbij kiezen we voor het
versterken van de sterke en kansrijke sectoren in onze
economie, zoals de agribusiness in het noorden en de
ﬁnanciële en zakelijke dienstverlening en logistiek in het
zuiden, en leggen we de focus op de vier thema’s
Kenniseconomie & Innovatie, Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme&Watersport.
Voor 2012 wordt een economische krimp met een half
procent verwacht. Met deze Agenda ben ik er van overtuigd
dat Noord-Holland het beste is uitgerust om vanuit de eigen
kracht de onzekere economische ontwikkelingen het hoofd
te bieden en uit mag zien naar bestendige
en duurzame economische groei.

Jan van Run, gedeputeerde Economische
Zaken, Onderwijs en Arbeidsmarkt
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Noord-Holland is een provincie waar mensen graag
wonen, werken en recreëren. Wij zien voor onszelf een
belangrijke taak weggelegd om dit niet alleen zo te
houden, maar ook om de aantrekkingskracht en
internationale concurrentiepositie verder te stimuleren.
We staan eind 2011 voor een stevige economische
uitdaging. De Noord-Hollandse economie groeit wel
sneller dan Nederland, maar de internationale
concurrenten groeien nog sneller. Bovendien dreigt een
tekort aan beroepsbevolking.
Om de regionale economie te versterken is focus van de
provinciale inzet nodig. Focus die mede ingegeven wordt
door de keuze van de provincie om terug te gaan naar de
kerntaken. Voor het uitvoeren van het economisch
beleid is € 40 miljoen beschikbaar.
Een volledige versie van de Economische Agenda is te
vinden op: www.noord-holland.nl/web/Themas/
Economie-en-landbouw.htm. Op de volgende pagina’s
worden de vier thema’s kort
toegelicht en de beleidsdoelstellingen (gearceerd).
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Kenniseconomie en innovatie
De sleutel voor het verbeteren van onze concurrentiepositie ligt bij
de verbetering van het op de markt brengen van innovaties, het
verbinden van kansrijke innovaties aan ﬁnancieringsbronnen en het
innovatievermogen van ondernemingen. Daarbij richten wij onze
aandacht op de innovatieve clusters die de regionale economie
dragen.
Voor het versterken van die clusters is een gezamenlijke inzet vereist
van overheid, ondernemers en onderwijs en onderzoek.
In Noord-Holland Noord zetten we in op clustersamenwerking in de
vrijetijdseconomie, maritiem/marien/offshore, medisch, agribusiness
en duurzame energie.
In Noord-Holland Zuid zetten we via de Amsterdam Economic Board
(AEB) in op de clusters logistiek, food & ﬂowers, toerisme &
congressen, de creatieve industrie, rode life science, de ﬁnanciële &
zakelijke dienstverlening en ICT/e-science.
Speciale aandacht is er voor innovatie bij het
midden- en kleinbedrijf door de uitvoering van
het programma Kansenkanon en het
programma Integratie kennis, kunde, kassa
van de Amsterdam Economic Board.

Economische Agenda 2012-2015 | Samenvatting provincie Noord-Holland | 11

12 |

Economische Agenda 2012-2015 | Samenvatting provincie Noord-Holland | 13

ř ¥ ¨¦§¥ ¡
¢¡§ª¡¦¦§¥§
©¦§¦§¡ĭ
ř ǐǈǈ  Ļ¥¦ £¥ ¥
¢¡¥¦§¨¡¡ ©
¡¦¡¡¢¡ĭ
ř § ¨¥¢£¦ ¦¨¦
¡ ¨¦§¥¥¡
¡¦§¡ §©  ĭ
ř ¥ ¡ §
©¥§¥¡ ©¡
randvoorwaarden voor
Ļ¨¦§¥¢¡§ª¡
¢¦ 

£¨¦©¢¥

¡ĭ

14 |

¥¢§¦
Een basisvoorwaarde voor een goede concurrentiepositie
is de beschikking over voldoende en kwalitatief goede
vestigingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe
bedrijven. In een periode waarin overaanbod aan
bedrijventerreinen en kantoorlocaties dreigt staan het
efficiënt benutten van de bestaande terreinen en de
zorgvuldige planning van nieuwe terreinen centraal. Bij het
efficiënt benutten van bestaande terreinen middels
herstructurering spelen duurzaamheid en zorgvuldig
ruimtegebruik een belangrijke rol. Voorwaarden voor de
zorgvuldige planning, zoals regionale afstemming, zijn
gesteld in de provinciale structuurvisie.
We kiezen voor het voortzetten van de ondersteuning van
de mainports (Schiphol, Noordzeekanaalgebied en
Greenports) en een ruimtelijke regierol ten aanzien van
werklocaties.
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¥¦ ¥§ ¡ ¢¡¥ª¦
Een goed functionerende arbeidsmarkt is van
belang voor een sterke regionale economie. Een
goede aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt is daarvoor essentieel. De grote
uitdagingen waar we daarbij voor staan zijn
zowel de dalende beroepsbevolking als een
mogelijke mismatch van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt op het gebied van opleidingsniveau
en opleidingsrichting.
Wij zetten in op een goede afstemming tussen
onderwijs en bedrijfsleven en een goed
kwantitatief en kwalitatief aanbod van arbeid
voor de sterke regionale clusters. Dit willen wij
bereiken vanuit onze rol als makelaar in de
samenwerking tussen ondernemers,
onderwijsinstellingen en overheid.
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¢¥¦  ¡ §¥¦£¢¥§
Een aantrekkelijk toeristisch aanbod levert een
positieve bijdrage aan de internationale
concurrentiepositie van een regio en vormt een
belangrijke quality of life factor voor het
aantrekken van de kenniseconomie. Toerisme is
een belangrijke economische sector en levert een
wezenlijke bijdrage aan de economische
ontwikkeling van zowel de kust, het platteland als
het stedelijk gebied.
Noord-Holland investeert in haar toeristisch
product en ruimtelijke kwaliteit om te kunnen
proﬁteren van de wereldwijde groei van het
toerisme. Doel is om onze toppositie binnen
Nederland op het gebied van overnachtingen,
dagbezoek en watersport te behouden en dat ook
uit te dragen. Onze inzet is gericht op bevordering
van samenhang binnen
het toeristisch product en
het stimuleren van
kwaliteit en diversiteit in
het aanbod.
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¡¥¦§¨¡¡ 
Ter ondersteuning van de vier centrale thema’s
wordt ingezet op regionale samenwerking,
regionale ontwikkelingsbedrijven en internationale
marketing en acquisitie. Onder de nieuwe naam
van Regionaal Economische Overleg willen we de
regionale samenwerking voortzetten in de IJmond,
Zuid-Kennemerland, Zaanstreek en Gooi- en
Vechtstreek. Bij de drie ontwikkelingsbedrijven
(ONHN, RON en SADC), die allen kampen met de
gevolgen van de kredietcrisis, willen we scherp
gaan sturen op een gezonde bedrijfsvoering. Ten
aanzien van internationale marketing en acquisitie
richten wij onze inspanningen op de regio buiten de
Metropoolregio Amsterdam, en dan met name op
de vijf prioritaire clusters in Noord-Holland Noord.
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VOORWOORD
Voor u ligt de Economische Agenda 2012-2015 van de provincie Noord-Holland. In deze Economische Agenda
staat wat we als provincie de komende vier jaar gaan doen om de internationale concurrentiepositie van onze
provincie te verbeteren. Daarbij kiezen we voor het versterken van de sterke en kansrijke sectoren in onze
economie, zoals de agribusiness in het noorden en de ﬁnanciële en zakelijke dienstverlening en logistiek in
het zuiden, en leggen we de focus op de thema’s Kenniseconomie & Innovatie, Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme.
De Economische Agenda moet ruimte bieden om in te spelen op de actualiteit. Zo levert bijvoorbeeld de
ontwikkeling van Het Nieuwe Werken niet alleen interessante nieuwe inzichten op, maar heeft het ook een
directe invloed op de behoefte aan kantoorruimte. We zullen daar in de nabije toekomst dan ook rekening mee
moeten houden bij de behoefteraming van kantoorruimte
Voor het thema werklocaties richten we ons de komende jaren op een zorgvuldige planning van nieuwe
bedrijventerreinen en het efficiënt benutten van de bestaande terreinen. We willen dat er ruimte wordt
gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen door eerst de mogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen te
benutten door te intensiveren en te herstructureren.
Voor de versterking van de samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs
moeten onderwijsinstellingen meer tijd investeren in relaties met de praktijk.
De leer- en kennisarrangementen zijn succesvolle manieren om onderwijs en
bedrijfsleven samen te brengen, het onderwijs positief te beïnvloeden,
innovatieve vraagstukken op te lossen en studenten uit het hele land bekend
maken met de mogelijkheden en de bedrijven in Noord-Holland.
We bouwen verder op de goede resultaten die de afgelopen periode zijn geboekt.
Zoals de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB), de regionale promotie met projecten als ‘Amsterdam
bezoeken, Holland zien’, de afspraken over bedrijventerreinen en kantoren in
Plabeka en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf via het project
Kansenkanon. Ter illustratie van succesvol verlopen projecten komen in deze
agenda ook een aantal ondernemers aan het woord over de resultaten van
verschillende projecten.
In de afgelopen periode is ook een begin gemaakt met een betere samenwerking
tussen overheid, ondernemers en onderwijs&onderzoek. Zo is de Amsterdam
Economic Board opgericht en is in Noord-Holland Noord een begin gemaakt met
clustergerichte samenwerking. Ik vind deze samenwerking tussen de drie o’s
essentieel voor het versterken van de concurrentiepositie en zet daar met deze
agenda krachtig op in.
Met deze Agenda ben ik er van overtuigd dat Noord-Holland het beste is uitgerust
om vanuit de eigen kracht de onzekere economische ontwikkelingen het hoofd te
bieden en uit mag zien naar bestendige en duurzame economische groei.

Jan van Run, gedeputeerde Economische Zaken, Onderwijs en Arbeidsmarkt
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1.1 Aanleiding
De wereld heeft de ﬁnancieel-economische crisis nog niet achter zich gelaten.
Nederland laat weliswaar in 2010 en 2011 een bescheiden economische groei zien.
Maar er zal nog een lange periode nodig zijn om de zware klappen weer te boven te
komen aangezien het herstel traag verloopt 1) en er grote onzekerheden zijn over te
verwachten economische groei. Zo voorzag De Nederlandse Bank in september 2011
een nieuwe afkoeling van de conjunctuur en worden aanwijzingen voor een doubledip of beter: aanhoudende stagnatie sterker2). We verkeren dus nog steeds in
economisch zwaar weer.
DNB-conjunctuurindicator (gestandaardiseerde afwijking van de trend)
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De Amsterdamse regio geldt in de bescheiden groei van 2010 als nationale koploper
dankzij de winstgroei van exportgeoriënteerde sectoren, maar ook de Zaanstreek
scoorde relatief goed3). Maar ook de regio’s in Noord-Holland Noord zitten nationaal
nog altijd in de middenmoot. Noord-Holland vertoont de laatste jaren een positiever
beeld in de zin van economische groei en werkgelegenheid, dan het landelijk
gemiddelde. De betekenis van Noord-Holland voor de nationale economie is dan ook
groot. Zo vertegenwoordigt de Metropoolregio Amsterdam al 17% van het BNP. Door
de internationale oriëntatie van de Noord-Hollandse economie werken
internationale ontwikkelingen en concurrentie vanuit andere gebieden snel
door. De Metropoolregio Amsterdam is internationaal zeer sterk

We verkeren nog steeds in
economisch zwaar weer. NH
groeit wel sneller dan NL, maar
concurrenten groeien nog
sneller. Bovendien dreigt een
tekort aan beroepsbevolking.

verbonden en is ook sterk in het aantrekken van buitenlandse
investeringen. Buitenlandse bedrijven – de provincie huisvest er ruim

1) De Ned Bank, aug 2011, http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2011/dnb256566.jsp
2) hoogleraar Arnoud Boot, aug 2011, http://nos.nl/artikel/265306-double-dip-recessie-na-recessie.html
3) Rabobank, de regio top-40, 2011, http://overons.rabobank.com/content/images/RegioTop40-201106_tcm64-142095.pdf
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2100- hebben dan ook een belangrijke toegevoegde waarde voor de Noord-Hollandse
economie; zowel in werkgelegenheid als in innovatiekracht via hun investeringen
in onderzoek en ontwikkeling. De concurrentie binnen Europa om deze bedrijven te
huisvesten is echter groot. Internationaal gezien zijn er zowel Europese regio’s als
de zgn. BRICK landen (Brazilië, Rusland, India, China en Korea) die sneller aan
concurrentiekracht winnen dan Noord-Holland. De gevolgen van de globalisering
kunnen onder andere een strijd om toptalent opleveren die ten koste gaat van
Noord-Holland. Tegelijk lijken toekomstige tekorten aan beroepsbevolking een
beperkende factor te worden voor het verbeteren van de concurrentiepositie4).
Hoewel Noord-Holland ten opzichte van het Nederlands gemiddelde een positief
beeld laat zien is er dus gezien de aanhoudende stagnatie in economische groei, de
internationale concurrentie en de ontwikkeling van de beroepsbevolking
allerminst reden om achterover te leunen. Om de concurrentiepositie van NoordHolland in stand te houden of te verbeteren zullen dan ook forse inspanningen
nodig zijn.

1.2 Collegeprogramma en kerntaken
De economische agenda is een nadere invulling van beleidsuitspraken op het gebied
van economie in het collegeprogramma.
Noord-Holland is een provincie waar mensen graag wonen, werken en recreëren.
Wij zien voor onszelf een belangrijke taak weggelegd om dit niet alleen zo te
houden maar ook om de aantrekkingskracht en internationale concurrentiepositie verder te stimuleren.
Uit: collegeprogramma ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’.
Om de regionale economie van Noord-Holland te versterken en het algemene
vestigingsklimaat te verbeteren is focus van de provinciale inzet nodig. Focus die
mede ingegeven wordt door de keuze van de provincie om terug te gaan
naar de kerntaken (Lodders-plus) onder invloed van rijksbezuinigingen
op het Provinciefonds. Voor het uitvoeren van het economisch beleid is
door deze bezuinigingen zo’n 40 miljoen euro beschikbaar in plaats van 68,5
miljoen (inclusief budgetten voor de subsidieregelingen Herstructurering en
Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen en Water als Economische Drager) in
de periode 2008-2011.
De volgende kerntaken zijn benoemd op gebied van economie5):
ŝ
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innovatie en ondernemerschap);
ŝ
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Deze kerntaken weerspiegelen zich in twee van de twaalf punten van het
coalitieakkoord ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’:
8

Wij kiezen voor een regionale benadering bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord-Holland. Bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied
staat voor ons niet ter discussie. Wat ons betreft mag bestaande
bedrijvigheid niet belemmerd worden door nieuw te bouwen woningen. Wij
zetten ons in voor de aanleg van de 2e zeesluis bij IJmuiden. De daarvoor
gereserveerde middelen blijven beschikbaar.

9

Wij gaan ontwikkelingen op het gebied van kennis en innovatie steunen. Wij
gaan daartoe deelnemen in de Economic Development Board van de metropoolregio Amsterdam en zetten onze deelname aan het programma
kansenkanon – gericht op innovatie in het MKB – voort. Wij blijven ook een
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren.

4) lezing prof dr. P. Tordoir, 14 juli 2011 Zaandam
5) Kaderbrief 2011, Provincie Noord-Holland
6) In 2010 staat Amsterdam 6e in de European Cities Monitor van aantrekkelijke vestigingssteden.

Mede door bezuinigingen focus
op kerntaken regionale
economische samenwerking en
voldoende ruimte voor
economische activiteiten.
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1.3 Doelstelling en thema’s
Het hoofdbelang voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland heeft de
provincie benoemd in de structuurvisie Noord-Holland 2040:
“De provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal
concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en
duurzaam ruimtegebruik.”
In het Collegeprogramma wordt dit hoofddoel onderschreven (zie kader onder § 1.2),
evenals in regionale beleidskaders die door de provincie zijn onderschreven zoals de
Economische Agenda van de Metropoolregio Amsterdam (Global Business Gateway).
Hoofddoelstelling is:
Verbeteren internationale concurrentiepositie van provincie Noord-Holland.
Als indicatoren voor het behalen van deze doelstelling worden benoemd:
ŝ

¡ ¢¥ ¢¡¢
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opzichte van het Europees gemiddelde;
ŝ
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Gateways.
Laatstgenoemde doelstelling is opgenomen in de Economische Agenda van de
Metropoolregio Amsterdam, vastgesteld in het Platform Regionaal Economische
Structuur Metropool Regio Amsterdam, december 2009 6).
Thema’s:
Het collegeprogramma, de keuze van kerntaken (Kaderbrief 2011), het
bijgaande Economisch Proﬁel NH en de input van de startbijeenkomst
van de Economische Agenda 2012-2015 op 14 juli 2011 in Zaanstad vragen
om invulling van de thema’s innovatie, werklocaties, arbeidsmarkt&onderwijs en
toerisme. Een nadere onderbouwing van de keuze voor deze thema’s wordt gegeven
in bijlage 1 Verantwoording en Monitoring. De focus van deze Economische Agenda
zit daarbij vooral in de wijze waarop binnen de thema’s wordt gekozen voor
agendapunten.

De provincie zet in op verbetering van de internationale
concurrentiepositie door inzet
op de thema’s Kenniseconomie
& Innovatie, Werklocaties,
Arbeidsmarkt & Onderwijs en
Toerisme & Watersport
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1.4 Uitgangspunten en aansluiting bij het beleid van
rijk en regio.
Uitgangspunten
De provincie zal succesvol beleid uit de periode 2008-2011 zo veel mogelijk
voortzetten, uiteraard aangescherpt door de actualiteit. Voorbeelden hiervan zijn
de succesvolle subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB), de economische samenwerking in het Noordzeekanaalgebied middels het Masterplan Noordzeekanaalgebied en op innovatiegebied
het MKB-programma Kansenkanon.
De actuele economische ontwikkelingen maken dat de provincie ook attent moet
blijven op nieuwe ontwikkelingen en daarop moet inhaken, voor zover het van
provinciaal belang is. Dat betekent ook dat tussentijdse bijstelling van de agenda
mogelijk is.
Duurzaamheid loopt als een rode draad door deze agenda.
Duurzaamheid is bij invulling van de thema’s een leidend principe, wat
vooral blijkt uit de invulling van de thema’s innovatie (de keuze voor
‘toekomstbestendige’ clusters waaronder duurzame energie),
werklocaties (zorgvuldig ruimtegebruik en duurzaamheid bij herstructurering) en
toerisme (project Eco XXI en het duurzaam verbeteren van toeristisch aanbod).
Verbetering van de (internationale) concurrentiepositie wordt ook bereikt door
vanuit andere beleidsvelden dan economie. Bereikbaarheid, recreatie, natuur,
cultuur en cultuurhistorie en natuurlijk de Olympische Spelen zorgen voor betere
basisvoorwaarden voor onze concurrentiepositie, maar worden uitgewerkt in
speciﬁeke beleidskaders.
Bereikbaarheid-Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan:
Het collegeprogramma stelt: “Voor ons is duidelijk: zonder goede infrastructuur geen
goede economische ontwikkeling”. “Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde
voor een goede economische en sociale ontwikkeling”. Ten aanzien van bereikbaarheid biedt het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP) het kader om het beleid
van de provincie Noord-Holland voor de komende tijd te ondersteunen.
Het Provinciaal Verkeers en Vervoersplan richt zich op het waarborgen van de
bereikbaarheid bij een verder groeiende mobiliteit. De uitdaging van het PVVP luidt:
Om een positieve bijdrage te kunnen blijven leveren aan de provinciale
economische ontwikkeling en sociaal maatschappelijke ontplooiing van haar
inwoners, zijn forse inspanningen en investeringen op het gebied van verkeer en
vervoer noodzakelijk. De provincie Noord-Holland zorgt samen met haar partners
voor mobiliteit en bereikbaarheid, en daarnaast voor vooruitgang op het gebied
van luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid.Hierdoor behoudt Noord-Holland
haar concurrentiepositie en wint aan aantrekkelijkheid als woon- en werklocatie.
Bij de actualisatie in 2007 is aangegeven dat maatwerk voor speerpunten altijd
nodig zal zijn. Die speerpunten uit het coalitieakkoord voor de komende vier jaar
ten aanzien van bereikbaarheid zijn: investeren in de bereikbaarheid over de weg
en een integraal OV-concept. Momenteel werken wij aan een investeringsstrategie
voor de infrastructuur en een ov-concept. In de eerste geven wij aan in welke
provinciale infrastructuur wij tot 2020 willen investeren. In de tweede geven wij
het Randstadnet en het netwerk van verbindende lijnen, waarbij wij tevens het
kader aangeven voor het aanvullend en ontsluitend openbaar vervoer dat wij
ﬁnancieel willen ondersteunen.
Cultuur en Economie:
De kerntakendiscussie in 2010 heeft geleid tot een nieuwe koers voor het provinciale
cultuurbeleid. In het nieuwe proﬁel is cultuurhistorie, in relatie tot het ruimtelijkeconomisch domein, als kerntaak benoemd. Verder speelt de provincie ook een

Duurzaamheid is leidend
principe
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belangrijke rol op het gebied van spreiding en kwaliteit van culturele voorzieningen.
In het Coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’
geven het College van Gedeputeerde Staten haar ambities op het gebied van Cultuur,
Erfgoed en Media weer. Gedeputeerde Staten beschouwen, in lijn met het eerder
gekozen nieuwe proﬁel, het behoud van cultureel erfgoed en de regionale spreiding
van culturele voorzieningen tot de kerntaken van de provincie. Het
cultuurhistorisch erfgoed is van belang voor landschappelijke en ruimtelijke
kwaliteit. Cultuurhistorie en cultureel erfgoed dienen echter niet alleen te worden
gezien in relatie tot ruimtelijk beleid, maar ook in vergaande mate in relatie tot
economie en toerisme.
Cultuur en cultuurhistorie dragen bij aan de aantrekkingskracht van de provincie
Noord-Holland. Het culturele en cultuurhistorische aanbod (monumenten,
cultuurlandschap, etc.) maken de provincie aantrekkelijk voor bewoners en
bezoekers. Ook de aanwezigheid van creatieve industrie draagt bij aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.
In het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 zal de verbinding tussen
cultuur en economie daarom een belangrijk thema zijn. In het nieuwe provinciaal
cultuurbeleid wordt ingezet op meer synergie tussen cultuur, toerisme en recreatie.
Als het gaat om creatieve industrie wordt de aansluiting gezocht bij het economische
beleid en speciﬁek bij het kennis- en innovatiebeleid.
Agenda Natuur, recreatie en landschap
Natuur, recreatie en landschap zijn belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en dus voor de Noord-Hollandse economie.
In het coalitieakkoord ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ is
aangegeven dat de aangekondigde Rijksbezuinigingen en decentralisatie van taken
op het gebied van natuur, recreatie en landschap zullen leiden tot een strategische
heroriëntatie van ons beleid voor een vitaal landelijk gebied. Deze heroriëntatie zal
uiteindelijk leiden tot een Agenda natuur, recreatie en landschap met een
bijbehorend uitvoeringsprogramma.
De heroriëntatie vindt plaats omdat een aantal majeure beleidswijzigingen van
Rijkszijde de provincie dwingen om het huidige beleid te herzien.
Rijksambities voor natuur en landschap worden verkleind of soms zelfs geschrapt. Er
komen minder middelen voor beschikbaar en het Rijk hevelt de verantwoordelijkheid
voor verschillende regimes (deels) over naar de provincies, ook via wetgeving.
Inmiddels is er ook een akkoord gesloten tussen het IPO en de staatssecretaris waarin
deze opgaven concreet zijn uitgewerkt. In december zullen de Staten besluiten of zij
dit akkoord accepteren.
Deels wordt deze wijziging ook doorgevoerd via een wijziging van het Rijksbeleid voor
de Ruimtelijke ordening. Rijksbeleid voor de bufferzones, Nationale landschappen en
Nationale parken wordt beëindigd. De nieuwe Rijksstructuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) belegt in deze gebieden niet langer een ruimtelijk beschermingsregime. Wél ziet het Rijk nog een rol voor zichzelf in het groen in de metropoolregio.
De provinciale heroriëntatie richt zich op de voornaamste consequenties van de
bovenstaande veranderingen op het provinciaal beleid voor natuur, recreatie en
landschap. Hierbij wordt zowel een uitspraak gedaan over de ambities als over de
(bestaande en nieuwe) middelen die de provincie inzet om deze doelen ook
daadwerkelijk te bereiken. Naar verwachting wordt de agenda Natuur, recreatie en
landschap medio 2012 in Provinciale Staten behandeld. In de Agenda Natuur,
Recreatie en Landschap wordt uiteraard ook rekening gehouden met de nauwe relatie
tussen recreatie en toerisme.
Olympische Ambitie 2028
In het collegeakkoord heeft het college aangegeven ‘onverkort de ambitie te steunen
om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen’. Het Olympisch Plan
(OP2028) van Nederland kent drie speerpunten; een vitale samenleving, excellente
prestaties en economische impact. Internationale en beeldbepalende sport-
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evenementen kunnen optimaal benut worden om te laten zien waar Nederland,
maar ook de provincie Noord-Holland goed in is. (Inter)nationale aandacht zorgt
voor bekendheid van de provincie en Nederland. Van positieve aandacht kan het
bedrijfsleven mee proﬁteren. Met deze evenementen kan met dezelfde reden het
toerisme naar een hoger plan worden gebracht. Ook hebben deze evenementen vaak
een grote economische impact binnen de provincie. Zo leverde het WK Baanwielrennen de provincie Gelderland €1,3 miljoen aan economische impact op.
Een andere economische pijler is innovatie. Binnen de topsport ontstaan vaak
innovaties die breder inzetbaar zijn dan alleen voor de sport, zoals bij topsportaccommodaties of mediatoepassingen. Binnen het OP2028 is het de bedoeling deze
innovaties dan ook beter te gaan benutten.
De provincie heeft de afgelopen jaren daarom dan ook geïnvesteerd in talentontwikkeling en sportevenementen. En zal dat de komende jaren blijven doen.
Topsportevenementen dragen niet alleen bij aan het trackrecord voor het OP2028,
maar zijn dus ook van economische waarde voor de provincie, zowel op het gebied
van toerisme en recreatie als op het gebied van innovatie.

Samen uitvoeren
De directe invloed van de provincie op de economie is beperkt. Veelal zorgt de
provincie voor smeerolie die de samenwerking van verschillende partijen
bevordert, in het bijzonder de samenwerking tussen overheid,
ondernemers en onderwijs&onderzoek. Bij alle activiteiten in deze
agenda zoeken wij volop samenwerking met andere partijen. Onze positie als
middenbestuur tussen rijk en regio is daarbij bepalend. Hoewel onze inzet per
agendapunt kan verschillen kan de rol van de provincie zich in algemene zin het
beste laten omschrijven als regisseur en makelaar die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen initieert of voortzet. Per agendapunt wordt die rol
nader uitgewerkt.

Afbakening:
Zoals aangegeven in het voorwoord wordt naast de Economische Agenda de agenda
Landbouw en Visserij opgesteld. Belangrijke economische onderwerp als
agribusiness en vitaal platteland worden daar uitgewerkt. Daarnaast heeft ook het
beleid gericht op duurzame energie een duidelijke economische invalshoek. Het
cluster duurzame energie komt kort aan de orde in de paragraaf over clustersamenwerking in Noord-Holland Noord, maar wordt uitgereider beschreven in het
Koersdocument Duurzame Energie.
Europees beleid: Smart Specialisation
In het najaar van 2010 publiceerde de Europese Commissie(EC) haar rapport over het
toekomstige innovatiebeleid: Innovatie Unie. In dit rapport concludeerde de
Commissie dat Europa achterblijft bij landen als Japan en de VS op het gebied van
innovatie. Redenen hiervoor zijn dat het wetenschappelijk onderzoek in de EU te
versnipperd is, er te weinig in R&D geïnvesteerd wordt (Europa investeert gemiddeld 1,7
% van haar BNP in R&D, de VS ongeveer 3 %) en veel regio’s succesvolle concepten van
andere regio’s kopiëren, zonder daarbij stil te staan bij de haalbaarheid van het concept
in de eigen regio. Tijd voor verandering, volgens de Commissie, waarvoor zij o.a. het
cohesiebeleid wil inzetten. Zij lanceerde daarom het concept van ‘Smart
Specialisation’, waarbij een deel van de structuurfondsen wordt geoormerkt voor
innovatie. Om voor dit geoormerkte deel in aanmerking te komen, dienen de regio’s
naar de mening van de EC een Smart SpecialisationStrategy op te stellen. Dit zijn
regionale strategieën waarin de regio’s op basis van hun sterkten sectoren/clusters
kiezen waarin Europees en nationaal geld geïnvesteerd wordt om zo de gewenste
specialisatie op het gebied van R&D en innovatie te realiseren. Dit moet ertoe leiden dat
regio’s vanuit hun eigen kracht inzetten op een beperkt aantal sectoren en hun keuzes
proberen uit te bouwen tot de top van de EU of zelfs de wereld. Samenwerking tussen
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen speelt hierbij een belangrijke rol.

Provincie regisseur en makelaar
die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen
initieert/voortzet.
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Op het moment van schrijven van deze agenda is nog onduidelijk in hoeverre de
Commissie Smart SpecialisationStrategies verplicht zal stellen voor alle regio’s in de
EU die met EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) willen
investeren in innovatie. De Randstadprovincies en de vier grote steden treffen intussen
voorbereidingen om, zo nodig, met een gezamenlijke Smart SpecialisationStrategy
voor het landsdeel West te komen.
Rijksbeleid: inzet op Topsectoren
Begin 2011 kondigde minister Verhagen de focus op negen topsectoren aan.
Vooraanstaande ondernemers en onderzoekers uit deze sectoren boden in juni hun
aanbevelingen aan voor de versterking van de concurrentiepositie. In de brief “Naar
de Top” reageert het kabinet op hun voorstellen.
De negen topsectoren zijn: high tech systemen en materialen, energie, creatieve
industrie, logistiek, agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, life sciences en
health, water, en chemie. Alle sectoren werken verder samen in een task force
voor het aantrekken van hoofdkantoren van internationale bedrijven.
De topteams wordt gevraagd nog dit jaar innovatiecontracten af te sluiten tussen
bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. In het voorjaar van 2012 maakt minister
de bedragen bekend die de verschillende topsectoren kunnen verwachten voor het
hun contracten.
Ambitie van het kabinet:
ŝ
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en ontwikkeling voor meer dan 500 miljoen euro, waarvan ten minste 40
procent bestaat uit private investeringen (in 2015).
ŝ
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2,5 procent van het BNP (2020).
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Belangrijkste maatregelen:
ŝ
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investeringen in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven en participatie voor
600 miljoen door NWO, KNAW en de toegepaste in de innovatiecontracten.
ŝ
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innovatiefonds van 500 miljoen, een garantieregeling voor ondernemingsﬁnanciering en garantiebudget van het borgstellingskrediet voor het MKB.
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onderwijs, Centra voor Innovatief Vakmanschap voor MBO en de Centers of
Expertise voor HBO.
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promotie en gerichte en gezamenlijke handelsmissies door verschillende
overheden en bedrijven uit de topsectoren.
ŝ

¥¦§¥¡ ©¡ ¥¢¡ ¨¦§¥¦Ī ¢¡¡§¥§¦ ©¡ ¥©¡ ¡
onderzoeksinstellingen uit bepaalde sectoren in één regio.

De provincie sluit aan op de clusterbenadering van rijk, Europa en regio (AEB,
Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord) en stelt de regionale
samenwerking tussen overheid, onderzoek/onderwijs en ondernemers
centraal in het versterken van de internationale concurrentiepositie.
Uitgangspunt is dat knelpunten en kansen effectiever kunnen worden opgepakt
wanneer een goede wisselwerking bestaat tussen ondernemers,
onderwijs&onderzoek en de overheid. Deze drie werelden hebben traditioneel
gezien verschillende functies: het creëren van welvaart, het produceren van kennis
en het coördineren van verschillende belangen. In een goede wisselwerking tussen
de drie o’s, ook wel de triple helix-aanpak of gouden driehoek genoemd, wisselen de
partijen hun soms strijdige rollen in voor een gezamenlijke koers.

Regionale samenwerking
tussen overheid, ondernemers
en onderwijs/onderzoek krijgt
centrale plaats.
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Speciale aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250
medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99% in deze categorie7). Zij zijn
verantwoordelijk voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven en bieden werkgelegenheid aan 60% van de werknemers. Dat geeft op zichzelf al reden genoeg
aandacht te besteden aan het MKB. Het rijk geeft aan dat er speciﬁeke aandacht
nodig is voor het stimuleren van innovatie bij het MKB (Topsectorenbeleid).
Daarnaast blijkt het voor MKB-ers lastig te zijn om voldoende ﬁnanciering te krijgen
voor investeringen in innovaties (Topsectorenbeleid). Het MKB zal dan ook speciale
aandacht krijgen in de Economische Agenda, zoals aangekondigd in het
collegeprogramma:
Wij blijven het MKB ondersteunen op het gebied van innovatie en zullen
onderzoeken hoe wij dat het best kunnen doen.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke economische drager in NoordHolland. Wij zullen het “kansenkanon” voortzetten.

1.5 Investeringen
In de periode 2012-2015 wordt met het uitvoeren van de Economische Agenda zo’n 40
miljoen euro geïnvesteerd in de Noord-Hollandse economie. De 14 miljoen
voor de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB) maakt daarvan een groot deel uit. De ervaring bij
HIRB leert dat door de investering van de provincie er bij gemeenten en bedrijven een
veelvoud (bij HIRB een factor 10) van deze investeringen bijkomt.
Thema
Kenniseconomie en Innovatie
Werklocaties
Arbeidsmarkt&onderwijs
Toerisme
Ondersteunend beleid
Totaal gereserveerd

Financiën 2012-2015
7.600.000
14.880.000
1.300.000
6.600.000
10.968.800
41.362.800

De verdeling van de middelen is op hoofdlijnen/thema’s aangegeven waardoor het
beter mogelijk wordt om in te spelen op actuele en nieuwe economische kansen.

1.6 Leeswijzer
De Economische Agenda 2012-2015 is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 2 waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen worden aangegeven
voor Noord-Holland. In hoofdstuk 3 tot en met 6 worden per thema de agendapunten
uitgewerkt volgens steeds dezelfde opbouw:
ŝ

¢¡¢

ŝ

§ ¦£§ ¥ ¡¨Ĭ

ŝ

§ ª¡ ª ¥¡Ĭ

ŝ

¦ ¡Ĭ

¢ ¥¡ ª §Ĭ

ŝ

 ¡¥ £¥§¡ ¡ §¥¢¡Ĭ

ŝ



¡ §§¡ ª ¥©¢¢¥ ¡Ĭ

In hoofdstuk 7 worden drie beleidsinstrumenten uitgewerkt die ondersteunend zijn
aan de hoofdthema’s. Ten slotte wordt in bijlage 1 een verantwoording over de keuze
van de thema’s gegeven en een toelichting gegeven over de clusteraanpak. Daarnaast
wordt samengevat welke afrekenbare doelen met deze agenda worden behaald.
In de teksten worden met ‘tekstballonnen’ kort de hoofdlijnen aangegeven. Waar
interessante verwijzingen naar webpagina’s te vinden zijn worden zogenaamde
QR-codes gebruikt, waardoor via de fotocamera’s van mobiele telefoons snel deze
informatie kan worden opgehaald.

7) CBS, MKB-servicedesk, www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-mkb-nederland.htm

Provincie regisseur en makelaar
die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen
initieert/voortzet.
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Samenvattende conclusie:
Noord-Holland is minder dan ander regio’s in Nederland geraakt door de klap van de
ﬁnancieel-economische crisis van 2008/2009 Ook in de herstel dat daarna volgde
lijkt Noord-Holland het niet slecht te doen. De trend die al sinds 2002 bestaat dat
Noord-Holland een betere groeiprestatie levert dan Nederland als geheel, zet zich
voort. Ook in groei van het aantal banen ‘scoort’ Noord-Holland opvallend goed ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde, hoewel er ook regio’s zijn waar een afname
te zien is (IJmond en Gooi en Vechtstreek). Door het open karakter van de economie
liggen er ook bedreigingen op de loer: internationaal gezien zijn er zowel Europese
regio’s als de zgn. BRICK landen (Brazilië, Rusland, India, China en Korea) die
sneller aan concurrentiekracht winnen.
Een uitdaging is de daling van de potentiële beroepsbevolking die zich door de
vergrijzing al binnen enkele jaren voordoet. Alleen Amsterdam, Zaanstad en
Haarlemmermeer weten zich langer aan deze trend te onttrekken. Extra inzet op
toenemende arbeidsproductiviteit via het stimuleren van innovatie is dan ook
noodzakelijk, evenals een goede aansluiting van onderwijs op de vraag van het
bedrijfsleven. En hoewel de potentie van de kenniseconomie met het aantal
creatieve banen in de Metropoolregio hoog lijkt, kan er bij het innovatievermogen en
vermarkten van innovaties nog veel verbeterd worden. Centraal bij het verder
verbeteren van de Noord-Hollandse concurrentiepositie staat dan ook een goede
afstemming tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek.
De vergrijzing levert ook nieuwe economische kansen op, bijvoorbeeld voor de
economisch gezien belangrijke toeristische sector. Wil deze sector echter kunnen
blijven groeien, dan moet er wel tegemoet gekomen worden aan de steeds kritischer
en veeleisende consument. De sector moet worden geprofessionaliseerd en
investeringen in kwaliteit, diversiteit, duurzaamheid en digitalisering zijn van
belang. Ook moet er een oplossing gevonden worden voor de dalende
beroepbevolking waar juist een arbeidsintensieve toeristische sector last van heeft.
De beschikbaarheid van voldoende werklocaties vormt alleen voor speciﬁeke
segmenten (kadegebonden of havengerelateerde bedrijven en bedrijven met een
hoge milieucategorie) een probleem. Door overaanbod staat de kwaliteit van de
werklocaties wel onder druk. Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het
verbeteren van bestaande locaties zijn dan ook noodzakelijk.

Drie algemene trends
Vergrijzing
In de afgelopen 5 jaar is er een aanzienlijke verschuiving in de leeftijdsamenstelling
van de bevolking te zien. De bevolking tussen 25 en 45 jaar is sterk afgenomen, met
als gevolg daarvan ook een afname van het aantal jonge kinderen dat geboren
wordt. De bevolking tussen 60 en 70 jaar is sterk toegenomen. Deze
verschuiving is een gevolg van de geboortegolf in de naoorlogse jaren en van
een structurele daling van het geboortecijfer in de jaren ’70 en ’80. Demograﬁsche
ontwikkeling is een langzaam proces dat gevolgen heeft over een termijn van
tientallen jaren. Het noorden van de provincie vergrijst relatief sterker o.a. door het
vertrek van jongeren naar de stedelijke gebieden in het zuiden. In Noord-Holland Zuid
blijft de bevolking relatief jong door een voortdurende toestroom van jonge migranten
uit zowel binnen- als buitenland. Daarmee blijft ook het aantal geboorten hoog.8)

Verstedelijking
Vanaf 2000 zijn er twee opvallende demograﬁsche ontwikkelingen: de daling van
de buitenlandse migratie en de grotere belangstelling voor het wonen in grote
steden. Vanaf 2000 groeit de bevolking in het zuiden van de provincie relatief
gezien voor het eerst sterker dan in het noorden van de provincie. Na 2005 is er
8) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm

Het noorden vergrijst sneller,
het zuiden blijft relatief jong
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sprake van een vestigingsoverschot in Noord-Holland Zuid. Het zijn met name
jonge hoog opgeleide mensen die vertrekken van de perifeer gelegen gebieden naar
de stedelijke omgevingen in het zuiden, en dan met name naar Amsterdam.
Deze jongeren keren bovendien vaak niet terug. Zij vormen een gezin en

Stedelijke omgeving A’dam
in trek bij hoogopgeleiden
en bedrijven

krijgen kinderen in de grootstedelijke gebieden. De aantrekkingskracht
van het verstedelijkte zuiden wordt met name bepaald door de
arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden en de opleidingsmogelijkheden. Dit lijkt ook
een zichzelf versterkende factor, want ook voor bedrijven is het aantrekkelijk om
zich in de stad te vestigen, zowel door het grote hoogwaardige arbeidsaanbod als
door de aanwezigheid van gelijksoortige bedrijven.9)

Globalisering
Nederland heeft als karakteristiek een exportgedreven land te zijn: het positieve saldo
van de handelsbalans (export – import) draagt in grote mate bij aan de groei van het
Bruto Binnenlands Product (BBP). Door het open karakter van de Nederlandse economie
is de groei ook sterk afhankelijk van internationale (economische) ontwikkelingen.
Het herstel van de economie na de recessie in 2009 was sterk exportgedreven
(buitenlandse vraag). De binnenlandse vraag10) bleef achter en is nog steeds niet
hersteld. Net als in andere Europese landen is de economische conjunctuur in Nederland
sterk afhankelijk van internationale trends en verhoudingen die snel kunnen
veranderen.

Economische groei
Economische groei voor Nederland wordt gemeten in het Bruto Binnenlands Product,
voor de provincie in Bruto Regionaal Product (BRP).11) Typerend is dat Noord-Holland
vanaf 2002 (2006 uitgezonderd) een betere groeiprestatie levert dan Nederland als geheel.
Bron: CBS, 2011.
Volumemutaties BBP NL en BRP NH

NH presteert vanaf 2002
structureel beter dan NL
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Nederland
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De hogere groei van het BRP van Noord-Holland ten opzichte van Nederland is mede
te verklaren door de sectorstructuur. Noord-Holland heeft ten opzichte van
Nederland een relatief klein aandeel in de industrie sector (zie tabel met de Bruto
Toegevoegde Waarde (BTW) per sector en regio12)) waardoor het BRP minder
schommelt dan het BBP van Nederland.

9) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm
10) Hier gezien als particuliere consumptie.
11) Het bruto binnenlands product (BBP) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land. De economische groei wordt
namelijk afgemeten aan de volume-ontwikkeling van het BBP. Dit is de som van de in het binnenland gevormde toegevoegde waarde (CBS, 2011).
12) De (bruto) toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik
(aankoopprijzen) (CBS, 2011).
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Bruto Toegevoegde Waarde in miljoenen € (basisprijzen) per sector en regio in 2008*, absoluut en in % van aandeel sector
in BTW per regio
Sectoren

Nederland

NoordHolland

Het Gooi
en Vechtstreek

GrootAmsterdam

Zaanstreek

Agglomeratie
Haarlem

IJmond

Alkmaar
en
omgeving

Kop van
NoordHolland

9.566
(2%)

1.066
(1%)

30
(0%)

369
(1%)

26
(1%)

10
(0%)

34
(1%)

99
(2%)

498
(6%)

135.356
(26%)

14.419
(15%)

910
(13%)

6.169
(10%)

1.415
(36%)

799
(15%)

2.391
(43%)

1.138
(19%)

1.600
(19%)

Handel en horeca

76.952
(15%)

16.952
(18%)

1.568
(22%)

11.229
(19%)

568
(15%)

747
(14%)

633
(11%)

988
(17%)

1.219
(15%)

Vervoer en
communicatie

35.136
(7%)

7.985
(8%)

247
(3%)

6.295
(11%)

143
(4%)

226
(4%)

320
(6%)

304
(5%)

450
(5%)

147.303
(28%)

33.999
(36%)

2.333
(33%)

24.352
(41%)

944
(24%)

1.630
(32%)

1.166
(21%)

1.635
(28%)

1.939
(23%)

Overheid en
onderwijs

58.880
(11%)

9.493
(10%)

529
(7%)

4.943
(8%)

380
(10%)

788
(15%)

422
(8%)

818
(14%)

1.614
(19%)

Gezondheidzorg

46.971
(9%)

7.538
(8%)

748
(11%)

3.916
(7%)

318
(8%)

661
(13%)

482
(9%)

675
(11%)

739
(9%)

Overige
dienstverlening

19.155
(4%)

3.896
(4%)

720
(10%)

2.055
(3%)

112
(3%)

310
(6%)

166
(3%)

278
(5%)

255
(3%)

529.319
(100%)

95.351
(100%)

7.084
(100%)

59.328
(100%)

3.908
(100%)

5.171
(100%)

5.613
(100%)

5.934
(100%)

8.313
(100%)

Landbouw,
bosbouw en visserij
Industrie en bouw

Zakelijke en ﬁnanciële
dienstverlening

Alle economische
activiteiten

Bron: CBS, 2011; *=voorlopige cijfers
2005
2010
2011
2015
2020

165
166

Kop van Noord-Holland

215
213

West Friesland

273
282

Alkmaar en omgeving
IJmond

159
162

Waterland

150
151

Beperkte bevolkinggroei tot
2020, m.u.v. A’dam dat steviger
blijft doorgroeien

163
179

Zaanstreek

780
833

Amsterdam
221
224

Agglomeratie Haarlem

322
347

Amstelland-Meerlanden
244
246

Gooi&Vechtstreek
0

100

200

300

400

500

600

700

Bron: CBS, augustus 2011; prognoses 2015 en 2020 door SEO Economisch Onderzoek februari 2011.

In het noorden van Noord-Holland wordt nog tot 2030 bevolkingsgroei verwacht, maar
zal de groei verminderen. Vanaf 2030 zal de bevolking in grote delen gaan dalen. In de
Kop van Noord-Holland zal de daling iets eerder inzetten en ook wat sterker zijn dan in
West-Friesland en regio Alkmaar. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen
gemeenten en in de tijd. Lokaal is nu al sprake van bevolkingsdaling, met name in Den
Helder. In het zuiden van Noord-Holland zal de bevolking blijven groeien, van bijna 2
miljoen in 2008 tot 2.29 miljoen in 2040. Ook binnen het zuiden van Noord-Holland is
er echter een sterke differentiatie. De regio’s Waterland, IJmond en Gooi & Vechtstreek
krijgen ook te maken met een structurele bevolkingsdaling, terwijl vooral in
Amsterdam en Amstel-Meerlanden de bevolking tot 2040 nog blijft groeien.13)

13) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm

800

900
x1000
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De ontwikkeling van de beroepsbevolking vertoont grote gelijkenis met de
bevolkingsontwikkeling. Een groot verschil is echter dat in een aantal regio’s de
beroepsbevolking al binnen afzienbare tijd kan gaan krimpen. Onderstaande
ﬁguur toont de beroepsbevolking (werkzaam en niet werkzaam) van Noord-Holland
per regio. Hierin zijn de prognoses opgenomen van de beroepsbevolking in 2015 en
2020. Deze ﬁguur toont dat in bepaalde regio’s in 2015 al sprake zal zijn van een
dalende beroepsbevolking ten opzichte van 2010, namelijk de regio’s Kop van NoordHolland, IJmond, West-Friesland en Waterland. De regio’s Amsterdam en AmstelMeerlanden vertonen echter nog steeds een groei van de beroepsbevolking.

2005
2010
2015
2020

81
77

Kop van Noord-Holland

101
99

West Friesland

131
135

Alkmaar en omgeving
IJmond

75
74

Waterland

74
70

Beroepsbevolking daalt binnen
enkele jaren in Kop, IJmond,
W-Friesland en Waterland.
A’dam en Amstel-Meerlanden
blijft groeien.

86
91

Zaanstreek

108
110

Agglomeratie Haarlem

409
440

Amsterdam
159
173

Amstelland-Meerlanden
112
112

Gooi&Vechtstreek
0
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Bron: realisaties 2005 en 2010 : CBS,; prognoses 2015 en 2020 SEO Economisch Onderzoekfebruari 2011.

Vooral door de ontwikkelingen in Amsterdam heeft Noord Holland als geheel een
grotere groei van de beroepsbevolking dan Nederland. De groeicijfers nemen echter
af en de verwachting is dat de arbeidsmarkt de komende jaren krapper zal worden.
De druk om onbenut arbeidspotentieel (zowel bij werkende als niet werkende
inwoners) in te schakelen zal toenemen. De mate waarin bedrijven erin slagen om
arbeidskrachten aan te trekken en efficiënt in te zetten zal in steeds sterkere mate
een voorwaarde worden voor (regionaal) economisch succes.

Graﬁek Jaarlijkse groei beroepsbevolking Noord-Holland en Nederland 2005-2020
3,5 %

Arbeidsmarkt NH wordt
krapper, maar in NL als geheel
wordt dit probleem nog
nijpender.
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Bron: realisaties 2005 t/m 2010 : CBS,; prognoses 2011, 2015 en 2020 SEO Economisch Onderzoekfebruari 2011.
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Onderstaande tabel biedt meer inzicht in de impact van de vergrijzing op de werkzame
beroepsbevolking in Noord-Holland.
Werkzame beroepsbevolking in 2009
Regio’s
Kop van Noord-Holland

Totaal 55-64 jr.

55-59 jr.

60-64 jr.
2.320

7.380

5.060

West Friesland

16.553

11.879

4.674

Alkmaar en omgeving

13.369

9.629

3.740

IJmond

9.475

6.118

3.357

Waterland

7.972

4.821

3.151

Zaanstreek

8.368

6.273

2.094

Amsterdam

41.504

24.261

17.243

Agglomeratie Haarlem

17.187

13.015

4.172

Amstelland-Meerlanden

22.234

14.264

7.970

Gooi en Vechtstreek

15.572

11.311

4.262

159.614

106.630

52.984

Provincie Utrecht

70.998

48.510

22.488

Provincie Flevoland

20.499

14.266

6.233

983.517

688.973

294.543

Provincie Noord-Holland

Nederland
Bron: CBS/EBB

Deze tabel maakt duidelijk dat de uitstroom door vergrijzing na 2015 ongeveer gaat
verdubbelen (van ca. 52.984 personen naar 106.630). De komende 3 jaar valt de
vervangingsvraag door de vergrijzing naar arbeid dus nog mee ten opzichte van de 5
jaren die daarna volgen. In een aantal sectoren met een relatief vergrijsd
personeelsbestand (vooral de zorg, het onderwijs en een aantal technische
beroepen) zal de vervangingsvraag nog sterker toenemen. In combinatie

Impact van vergrijzing op
beroepsbevolking vooral na
2015 merkbaar

een soms toenemende vraag (bijvoorbeeld in de zorgsector) is de
verwachting dat vooral in deze sectoren de krapte op de arbeidsmarkt
sterk voelbaar zal zijn. De hoge vervangingsvraag zet zich nog voort tot ongeveer
2035, wanneer het directe effect van de geboortegolf is verdwenen.14)

Werkgelegenheid
Opvallend is dat ondanks de recessie het aantal banen provinciebreed toch is blijven
groeien, en voor 2010 zelfs veel harder dan voor Nederland. Het is vooral Amsterdam
dat een sterke werkgelegenheidsgroei laat zien. Hoewel de groei voor een deel
cosmetisch van aard is15), is de positieve afwijking ten opzichte van Nederland toch
een aanwijzing dat de economie van Amsterdam structureel op een hoger groeipad
ligt dan Nederland. De regio’s IJmond, agglomeratie Haarlem en Gooi& Vechtstreek
laten in 2010 daarentegen een krimp van de werkgelegenheid zien. In Haarlem en
Gooi en Vechtstreek staat de werkgelegenheidsgroei duidelijk onder invloed van een
afnemende beroepsbevolking. De werkgelegenheid in IJmond lijkt vooral sterk
conjunctuurafhankelijk en staat onder invloed van internationale ontwikkelingen
in industrie en logistiek.

14) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm
15) De groei in Amsterdam wordt in een aantal sectoren vooral bepaald door inschrijving van zzp-ers die mogelijk maar
een gedeelte van hun werkweek aan hun bedrijf besteden.
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Aantal banen per regio x1000
Regio’s

2007

2008

2009

2010

Kop van Noord-Holland

66.305

68.512

69.079

71.646

West-Friesland

76.968

79.185

81.479

82.467

107.918

110.107

111.394

113.146

IJmond

Alkmaar en omgeving

68.347

69.880

68.765

67.077

Waterland

49.406

51.603

50.550

51.745

Zaanstreek

63.258

65.599

67.546

70.646

Amsterdam

477.099

489.241

507.575

529.211

88.958

90.269

89.748

88.134

Amstel-Meerlanden

224.049

226.892

225.183

225.500

Gooi & Vechtstreek

111.499

113.173

112.546

109.153

Provincie Noord-Holland
(% groei)

1.333.807
(1,7%)

1.364.461
(2,3%)

1.383.865
(1,4%)

1.408.725
(1,8%)

Nederland
(% groei)

7.812.167
(2,5%)

8.005.104
(2,5%)

8.032.079
(0,3%)

8.033.530
(0,0%)

Agglomeratie Haarlem

NH laat
opvallende groei
werkgelegenheid
zien tov NL

Bron: LISA, 2010.

Bedrijventerreinen en kantoren
Jaarlijks geven gemeenten aan hoeveel hectares bedrijventerreinen zij binnen hun
gemeentegrenzen beschikbaar hebben. Dit kan terstond of niet terstond
beschikbaar zijn. De volgende ﬁguur geeft dit weer voor alle regio’s van NoordHolland. Ook is de gemiddelde uitgifte van 2000-2009 weergegeven en de netto
uitgifte van 2008. In 2008 is er voor vrijwel alle regio’s minder uitgegeven dan
gemiddeld. Doordat de vraag naar bedrijventerreinen de laatste jaren achterblijft
bij de geprognosticeerde behoefte neemt het risico op het ontstaan van overaanbod
toe. Daarom zijn ook recent de afspraken in Plabeka-verband over aanbod aan
werklocaties herzien.

97
Kop van Noord-Holland

7

13
11
17

West Friesland

176

7
13

IJmond

2
3
4
1
1

Agglomeratie Haarlem

20
23

40
29

Zaanstreek

Uitgifte bedrijventerreinen
lager dan gemiddeld.
Overaanbod dreigt.

95

3
5
0
5
6

Waterland

Terstond uitgeefbaar
Niet-terstond uitgeefbaar
In 2008 netto uitgegeven (vraag)
Gemiddelde uitgifte 2000-2009

174
62

Alkmaar en omgeving

122

17

88
341

Amstelland-Meerlanden

6

Amsterdam

36
42
5

Gooi&Vechtstreek

0
1

643

17
383

71

39

0

Bron: Provincie Noord-Holland, 2011.
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Naast de weergegeven situatie in vraag en aanbod aan bedrijventerreinen speelt de
veroudering van de bestaande locaties. Van het totale oppervlakte aan bedrijventerreinen is bijna 30% verouderd, waarvan 80% zich in Noord-Holland Zuid bevindt.
Op 117 terreinen is herstructurering nu of op korte termijn aan de orde, waarvan er
91 in voorbereidende fase verkeren. Daarmee is de herstructurering aardig op
weg, maar het tekort aan ﬁnanciële middelen en capaciteit bij gemeenten

30% bedrijventerreinen
verouderd. Herstructurering
aardig op weg maar ﬁnanciën
vormen een probleem

om de enorme opgave weg te werken blijft een knelpunt.
Onderstaande ﬁguur geeft de situatie van de kantorenmarkt voor de metropoolregio
Amsterdam in januari 2011 weer.16)
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Bron: Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 2011.17)

De “opname”( = het aantal m2 kantoorruimte dat door gebruikers nieuw wordt
betrokken) ligt in 2010 op een vergelijkbaar peil met de jaren ervoor. Er komt echter
voordurend nieuw aanbod op de markt, als gevolg van plannen die een aantal jaren
geleden gemaakt zijn. De markt als geheel wordt niet groter. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar is de totale hoeveelheid m2 dat in gebruik is, afgenomen. Er
blijft daarmee sprake van een voortdurende hoge leegstand van kantoren in de
MRA, een leegstandspercentage van 18%. Het probleem manifesteert zich

Voortdurend hoge leegstand
kantoren

in absolute zin vooral in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden.
Gelukkig neemt het aantal plannen en initiatieven om kantoren te
transformeren naar andere functies toe en vertoont het aantal m2 kantoorruimte in
aanbouw een dalende trend.9)

Ondernemingsklimaat
Een belangrijke en veel gebruikte barometer voor het economisch c.q.
ondernemingsklimaat is de conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze enquête
meet de verwachtingen en realisaties van ondernemers over diverse (bedrijfs-)
economische indicatoren. Conclusies uit deze enquête:

16) De gegevens worden jaarlijks gemeten in januari en zijn een momentopname. Deze gegevens zijn er niet voor
de andere regio’s in Noord-Holland
17) Zuid-Kennemerland = Agglomeratie Haarlem.
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kwartaal van 2009, een uitzondering daargelaten. Daarna is er weer sprake
van een positieve ontwikkeling van de realisaties en verwachtingen: de
antwoorden worden minder negatief of zelfs positief.
ŝ
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winstgevendheid van afgelopen kwartaal is voor Noord-Holland nog niet
boven 0 uitgekomen, de investeringsverwachting is in het tweede kwartaal
van 2011 voor het eerst boven 0 uitgekomen.
ŝ
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een hogere buitenlandse omzet verwacht. De verwachte export en
buitenlandse omzet zijn betrekkelijk vroeg op “0” uitgekomen: rond het 4e
kwartaal van 2009.
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Communicatie zijn nog niet op het niveau van het vierde kwartaal van
2008.
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2009 voor de meeste indicatoren op een iets lager niveau.

Innovatie
Innovatie is de drijfveer van de economie. Innovatie kan zowel productgebonden
zijn als procesgebonden. Een belangrijke voorwaarde voor innovatie is investeren,
bijvoorbeeld door Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) en onderwijs (kennisniveau).
Daarnaast is de creatieve sector een graadmeter voor de potentie tot innovatie.
Onderstaande ﬁguur geeft de uitgaven weer van R&D voor Noord-Holland (Bron:
CBS, 2011). De totale investeringen in R&D tonen vanaf 2005 een opwaartse trend.
Deze ontwikkeling is echter niet zuiver toe te schrijven aan bedrijfsinvesteringen,
die een zichtbaar schommelend karakter hebben. Deze schommelingen lijken
afhankelijk te zijn van de algehele economische situatie: (kort) na of tijdens een
neerwaartse economische trend zijn bedrijven vaak terughoudend met het doen
van investeringen.
Uitgaven Research & Development in Noord-Holland
2000
Totaal R&D uitgaven
1800
Bedrijven

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003

2005

2007

2009

Het aantal HBO/WO opleidingen in 2010 is groter dan het niveau in 2006, maar
evenaart nog steeds niet het aantal opleidingen in 2000.18) Bijkomend is het gegeven
dat veel opleidingen niet goed aansluiten op de vraag naar onderwijs van de student
of arbeidsmarkt. Zo zijn er opleidingen die nu door één universiteit gegeven worden
in plaats van twee vanwege het beperkte leerlingenaantal.
Het aantal creatieve banen is een indicatie van de potentie van een kenniseconomie. Behalve voor ‘sec’ een aandeel in het bruto regionaal product, zorgt de

18) Dit hoeft geen slechte ontwikkeling te zijn. Immers het aantal opleidingen zegt niets over de
kwaliteit van de opleidingen.

30% bedrijventerreinen
verouderd. Herstructurering
aardig op weg maar ﬁnanciën
vormen een probleem
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creatieve industrie ook voor een bijdrage aan het culturele klimaat van een regio en
daarmee aan het vestigingsklimaat. Ook kan creativiteit in zijn algemeenheid in
andere sectoren zorgen voor een toename van de arbeidsproductiviteit en innovatie,
dus voor economische groei. Binnen Nederland is de creatieve industrie (overigens
een zeer heterogene sector, waarvoor geen vaste deﬁnities zijn) in de Metropoolregio
Amsterdam bijzonder sterk vertegenwoordigd.
In het Innovatie-Uniescorebord van de Europese Unie wordt Nederland tot de
Innovatievolgers gerekend en gaan landen als Oostenrijk, België, Engeland,
Duitsland, Finland, Denemarken en Zweden ons qua innovatief vermogen voor.
Nog steeds scoort Nederland hoog als het gaat om wetenschappelijke publicaties
en ook het percentage personen dat een hogere/wetenschappelijke studie

Potentie voor verbetering
innovatieprestatie. Opkomende
economieën als Brazilië en
China verbeteren sneller.

heeft afgerond en het aantal octrooiaanvragen zijn hoger dan
gemiddeld. Nederland blijft achter als het gaat om het vermarkten van
innovaties en bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling. Ten opzichte
van het Europees gemiddelde behouden de Verenigde Staten en Japan hun
voorsprong, verliest de EU een deel van haar voorsprong op Brazilië en China en
behoudt de EU haar voorsprong op India en Rusland.

Trends ten aanzien van toerisme
De gemiddelde toerist is de laatste decennia aanzienlijk kritischer en veeleisender
geworden en het vakantiegedrag is meer divers geworden. Consumenten kiezen
steeds vaker voor verrijkende belevenissen: activiteiten die inspelen op het fysieke
welzijn of de persoonlijke ontwikkeling. De sector dient hierop in te spelen door
meer vraaggericht te gaan werken en te investeren in kwaliteit en diversiteit. Dit
vergt ﬁnanciële en fysieke ontwikkelingsruimte om de nodige kwaliteitsslagen te
kunnen maken, met name ook omdat er in Noord-Holland veel verouderde
verblijfsaccommodaties aanwezig zijn. Ook is sprake van meer aandacht
voor milieuaspecten. Voor de sector zal het daarom steeds belangrijker
worden duurzaam te ondernemen, voor zowel de onderneming als de
omliggende omgeving. Naast duurzaamheid speelt ook digitalisering een steeds
grotere rol; zowel bij de oriëntatie fase voor een vakantiebestemming als ook bij het
boeken, bij het verkrijgen van informatie tijdens de vakantie en om na aﬂoop van
de vakantie ervaringen met elkaar te delen en een beoordeling te geven over de
bezochte bestemming.

Toeristische ontwikkelingen Noord-Holland
Op vakantie gaan is een eerste levensbehoefte geworden waaraan meer geld wordt
uitgegeven dan vroeger. In 2010 ging 81,5% van de Nederlandse bevolking minstens
één keer op vakantie. In totaal zijn er in 2010 door Nederlanders ruim 36 miljoen
vakanties ondernomen: 17,7 miljoen binnenlandse en 18,4 miljoen buitenlandse
vakanties. Ten opzichte van 2007 zijn beide type vakanties aanzienlijk gestegen,
met name het aantal vakanties naar het buitenland. De prognose is dat dit aantal
zal stijgen naar 40 miljoen vakanties in 2020.

Binnenlands toerisme
Van het totaal aantal binnenlandse vakanties (17,7 miljoen) in 2010 vond ruim 1,9
miljoen in Noord-Holland plaats. Ten opzichte van 2007 is het aantal binnenlandse
vakanties in de provincie licht gedaald (-2,8%), maar per jaar vertoont dit een
verschillend beeld. Zo had in 2009 de recessie een positief gevolg op de
binnenlandse vakantiemarkt, omdat men meer dicht bij huis bleef en heeft men in
2010 juist weer meer voor een buitenlandse bestemming gekozen.
Binnen de provincie zijn er grote verschillende waarneembaar per regio. De meeste
binnenlandse vakanties worden ondernomen op Texel, gevolgd door NoordKennemerland en de Kop van Noord-Holland (CVO, 2010).

Consument kritischer/
veeleisender; kwaliteitsslag
sector noodzakelijk
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Aantal binnenlandse vakanties in N-H.
34

43

159

Texel
497

Kop van Noord-Holland
West Friesland

226

Noord-Kennemerland
IJmond
Waterland

12

Texel, NoordKennemerland en Kop
NH populairste voor
binnenlandse vakantie.

Zaandam
117
Amsterdam
230

66

Zuid-Kennemerland
Haarlemmermeer
Gooi en Vechtstreek

346

181

Aantallen x 1000

Bron: CVO, 2011

Inkomend toerisme
In 2010 bezochten rond de 10,8 miljoen buitenlandse toeristen ons land voor een
vakantie of zakelijk verblijf. Meer dan de helft van de buitenlandse gasten die
Nederland bezoeken verblijft in Noord-Holland. In 2010 verbleven ruim 5,8 miljoen
buitenlandse gasten in Noord-Holland, waarvan ruim 4,1 miljoen in Amsterdam en
bijna 1,7 miljoen in de rest van de provincie. Ten opzichte van 2007 is het aantal buitenlandse gasten met 1,5% gestegen. Ook hier zijn vanwege de recessie schommelingen
waarneembaar. Ruim 90% van de buitenlandse toeristen, die Noord-Holland
bezoeken, komt uit Europa. Voor Amsterdam ligt dit aandeel echter lager. Naast de
verblijfstoeristen komen ook nog eens enkele tientallen miljoenen buitenlanders

Aantal buitenlandse
gasten stijgt en bezoekt
vooral A’dam

(veelal Duitsers en Belgen) voor een dagtocht naar Nederland (CBS, 2011).
Gasten in Noord-Holland
Buitenland

Nederland

Totaal aantal
gasten

Exclusief A’dam

1.678.000

2.324.000

4.002.000

Amsterdam

4.184.000

1.099.000

5.283.000

Noord-Holland

5.862.000

3.423.000

9.285.000

Bron: CVO, 2011

Het inkomend verblijfstoerisme van Nederland is de afgelopen decennia,
behoudens enkele dips, alleen maar gegroeid. De groei van de afgelopen jaren zal
ook de komende tijd doorzetten. Voor 2012 wordt, mede door de minder gunstige
economische vooruitzichten, een lichte groei verwacht van 1,1% per jaar. In de
daarop volgende jaren trekt de groei aan tot gemiddeld 2,6% per jaar. Een
doorrekening van deze groeicijfers resulteert in een totaal van 14,25 miljoen
aankomsten in 2020, een totale groei van 29% ten opzichte van bijvoorbeeld 2007.

Toeristische overnachtingen
Om de economische omvang van de toeristische sector het beste te kunnen bepalen
dient niet zozeer naar het aantal vakanties of het aantal gasten gekeken te worden,
maar naar het aantal geboekte overnachtingen en de bestedingen. In totaal hebben
in 2010 in Noord-Holland bijna 20,2 miljoen overnachtingen plaatsgevonden.
Hiervan werden ruim 9,7 miljoen overnachtingen geboekt in Amsterdam en bijna
10,5 miljoen overnachtingen in de rest van de provincie. Noord-Holland is daarmee
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de grootste provincie als het gaat om het aantal overnachtingen, ook als Amsterdam
buiten beschouwing wordt gelaten. Waar in Amsterdam deze overnachtingen
voornamelijk door buitenlanders worden geboekt, vertoont de rest van de provincie
een volledig ander beeld. Daar worden de meeste overnachtingen (60%) geboekt door
toeristen uit eigen land. Overigens heeft Noord-Holland wel verhoudingsgewijs veel
buitenlandse boekingen met 40%, terwijl dit landelijk op 31,6% ligt19).
Overnachtingen in Noord-Holland
Buitenland

Nederland

Totaal aantal
overnachtingen
10.472.000

Exclusief A’dam

4.197.000

6.275.000

Amsterdam

7.866.000

1.858.000

9.725.000

12.063.000

8.133.000

20.197.000

Noord-Holland
Bron: CVO, 2011

Economisch belang Toerisme
In termen van bestedingen wordt de totale omvang van de binnenlandse
vakantiemarkt voor 2009 in Nederland door het CBS geraamd op ruim 35 miljard
euro. De bestedingen komen in belangrijke mate voor rekening van het
binnenlandse toerisme (19,9 miljard euro) en uitgaven van het uitgaand toerisme
die in Nederland achterblijven (3,6 miljard euro). Het inkomend toerisme levert
circa 7 miljard euro aan bestedingen op. Tenslotte wordt 2,8 miljard euro uitgegeven
aan (duurzame) recreatiegoederen zoals caravans en boten en rekent het CBS bijna 2
miljard euro toe aan sociale overdrachten. Tot deze overdrachten behoren subsidies
van de overheid (bijdragen aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve
activiteiten en dergelijke).

Werkgelegenheid en bedrijvigheid toerisme
Werkgelegenheid
Uit cijfers van LISA blijkt 20) dat in Noord-Holland in 2010 de totale werkgelegenheid
in de vrijetijdssector 107.234 banen besloeg. Noord-Holland is hiermee verreweg de
grootste provincie als het gaat om werkgelegenheid in de sector. Het grootste deel is
werkzaam in de twee sectoren die binnen de Economische Agenda onder ‘Toerisme’
worden geschaard namelijk horeca (49.957 banen) en logiesverstrekkers (14.733
banen). Daarnaast zijn er 2.814 personen werkzaam in de watersportsector (LISA,
2010). De afgelopen jaren is het aantal banen steeds gegroeid, waarbij wel grote
verschillen waarneembaar zijn binnen de afzonderlijke sectoren.
Bedrijvigheid toeristische sector Noord-Holland
2010
Horeca

49.957

Logiesverstrekking

14.733

Watersport
Totaal Recreatie en Toerisme

2.814
107.234

Bron: LISA, 2010

19) CBS, 2001
20) Zie ook gegevens op http://noordholland.databank.nl/

NH grootste provincie qua
werkgelegenheid in toerisme
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Bedrijvigheid
In Noord-Holland zijn 23.540 bedrijven uit de vrijetijdssector gevestigd. Ook hier is
de horeca met 7.097 bedrijven het best vertegenwoordigd. Opvallend is het relatief
kleine aantal logiesbedrijven, als dit wordt afgezet tegen het relatief grote aantal
werknemers. Hieruit blijkt dat deze sector, ondanks het kleinschalige karakter, wel
arbeidsintensief is. Overigens is Noord-Holland bij beide sectoren het grootst als
gekeken wordt naar de landelijke cijfers. Dit is ook het geval als gekeken wordt naar
het aantal bedrijven binnen de watersport. Evenals de werkgelegenheid kent ook de
bedrijvigheid in de sector al jaren een groei.

Proﬁel arbeidsmarkt toerisme:
ŝ
ŝ
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Bedrijvigheid toeristische sector Noord-Holland
2010
Horeca

7.097

Logiesverstrekking

1.252

Watersport

1.210

Totaal Recreatie en Toerisme

23.540

Bron: LISA, 2010

De logiesaccommodaties tellen in totaal bijna 170 slaapplaatsen, vooral in hotels/
pensions. Als dit wordt bekeken in het kader van de Structuurvisie dan blijkt dat
deze bedrijven gezamenlijk 1.764 hectare beslaat in Noord-Holland.
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3

KENNISECONOMIE EN INNOVATIE
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Inleiding
Voor het verbeteren van onze concurrentiepositie is verbetering van het op de markt
brengen van innovaties, verbinden van kansrijke innovaties aan ﬁnancieringsbronnen en innovatievermogen van ondernemingen de sleutel. Daarbij richten wij
onze aandacht op de innovatieve clusters die de regionale economie dragen. De
kennisproductie en bedrijvigheid zijn hoog in de Metropoolregio maar hebben
onvoldoende met elkaar van doen21). Om tot de mondiale top te kunnen behoren
worden universiteiten en bedrijven steeds meer gedwongen zich te focussen op
terreinen waarin ze echt uitblinken (convenant economische versterking
Amsterdamse metropoolregio).
Voor het versterken van de innovatieve clusters is een gezamenlijke inzet van
overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek (de zgn. triple helix)
vereist. Daarbij gaat het om onderwerpen als het aantrekken van
topbedrijven en kennisinstellingen, valorisatie, synergie tussen
sectoren en gedeelde innovatiefaciliteiten. Speciale aandacht van de provincie gaat
daarbij nog uit naar het midden- en kleinbedrijf dat niet vanzelfsprekend de
aansluiting weet te vinden bij de samenwerking van de drie o’s22) en het vergroten
van regionale synergie en samenwerking. Via dit thema wordt ook een duidelijke
link met het Europese beleid gelegd en speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De
Europese Commissie wil via ‘slimme specialisatie’ (smart specialisation strategy)
krachtige, vernieuwende bedrijvigheid op regionaal niveau stimuleren. Het
ondersteunen van innovatieve clusters past hier goed in en ligt ook in het verlengde
van het topsectorenbeleid van het rijk. Het verdelen van de Europese fondsen wordt
gebaseerd op het gedachtegoed van slimme specialisatie, zoals toekenning van
EFRO-gelden, MKB+ fonds en het Waddenfonds.

BreedNet:
In het collegeprogramma wordt de ambitie uitgesproken om de regionale
economie van Noord-Holland te versterken door “verbetering van de digitale en
fysieke infrastructuur”. Met dit doel is in 2007 het project BreedNet gestart.
BreedNet voorziet in het realiseren van een open breedbandinfrastructuur voor
bedrijven en instellingen. Naast laagdrempelige toegang – waarmee het netwerk
ook toegankelijk wordt voor MKB-bedrijven en kleinere instellingen – richt het
project zich ook op het stimuleren van diensteninnovatie.
In de jaren 2007–2009 is het project uitgevoerd in het zuiden van de provincie, als
onderdeel van het programma Pieken in de Delta. In 2010 heeft een uitbreiding
plaatsgevonden naar Noord-Holland Noord, zodat ook die regio kan proﬁteren van
de voordelen van een open breedbandnetwerk. Met de afronding van het project in
2012 ligt er een basis voor de verdere groei van de digitale economie.

21) OECD, Review of Higher Education in Regional and City Development: Amsterdam, 2010.
http://www.oecd.org/dataoecd/20/6/46006696.pdf
22) 3 o’s: overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek

Versterken innovatieve clusters
door samenwerking overheid,
ondernemers en onderwijs/
onderzoek.
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3.1 Amsterdam Economic Board
Economisch belang
In 2009 gaf de Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
opdracht voor een onderzoek naar hoger onderwijs in relatie tot regionale
ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hieruit bleek onder meer dat
de kennisproductie en de bedrijvigheid in de regio van hoog niveau zijn, maar dat er
onvoldoende uitwisseling is. De economische waarde van de kennisproductie (op
de markt komen van innovaties) werd volgens het rapport onvoldoende
benut. De OECD zag dit als een rem op de economische groei van de regio.
Naar aanleiding hiervan deed de OECD de MRA een aantal aanbevelingen
voor economisch beleid:
ŝ
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Wat speelt er nu
In reactie op de aanbevelingen van het OECD rapport is eind 2010 de Amsterdam
Economic Board (AEB) opgericht. In het oprichtingsconvenant23) van de AEB is
vastgelegd dat de deelnemers zich inzetten om de volgende ambitie te realiseren:
In 2020 tot de elite van Europese stedelijke regio’s behoren en als global business
gateway een economische hotspot van Europa zijn24).
In de AEB werken bedrijfsleven, kennisinstellingen, lokale en regionale overheden
aan de verwezenlijking van die ambitie. Deze samenwerking heeft afvaardigingen
uit de “3 O’s”, ook wel een triple helix-samenwerking genoemd. Elk van de
verschillende O’s van onderwijs/onderzoek, ondernemers en overheden speelt een
eigen rol in de regionale economie.
De provincie is vanaf het begin betrokken geweest bij de AEB. De provincie treedt,
naast gemeente Amsterdam, gemeente Almere en gemeente Haarlemmermeer, op
namens de andere overheden in de Metropoolregio in de Board. De deelname van de
provincie aan de AEB betekent vanzelfsprekend dat de provincie de doelen, ambities
en agenda van de AEB onderschrijft en ze ook actief wil ondersteunen.
De samenwerking in de AEB en de dynamiek die ermee gepaard gaat, is voor de
provincie – net als voor de andere leden – een nieuwe werkelijkheid. Voorheen werd er
op economisch terrein namelijk vaak alleen met mede-overheden gesproken. De
nieuwe werkelijkheid biedt kansen om initiatieven sneller van de grond te krijgen,
vanwege een beter begrip van elkaars wensen en belangen. De verbondenheid via de
AEB vergroot de mogelijkheid om met meer en verschillende partijen initiatieven aan
te pakken en zo een hefboomeffect te bereiken. Hiermee kunnen we de regionale
economie een krachtiger impuls geven dan voorheen. Deze samenwerking kan er ook
toe leiden dat de deelnemende organisaties een eigen belang opzij moeten zetten ten
gunste van het gemeenschappelijke belang.

23) Convenant voor de versterking van de Amsterdamse metropoolregio, 23 november 2010.
24) AEB, De kracht van de metropoolregio Amsterdam, 2011.
http://www.iamsterdam.com/nl/economic-development-board
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Wat willen we bereiken?
De provincie Noord-Holland wil zich de komende 4 jaar inzetten – bestuurlijk en
ﬁnancieel – om de AEB tot een succes te maken en de economische groei in de MRA
te stimuleren. Daarmee geven wij onze beleidskeuzen en investeringen een
maximaal rendement.
De AEB heeft de OECD-aanbevelingen over economische sectoren opgevolgd.
De partners hebben gekozen voor innovatie-stimulering en samenwerking in
7 economische clusters. Deze keuze is in het najaar van 2010 gemaakt, in de aanloop
van het AEB-oprichtingsconvenant en is mede gebaseerd op desk-research,
interviews en bestuurlijke overleggen in PRES en Kenniskring Amsterdam. Het zijn
de volgende clusters:
ŝ
ŝ
ŝ

¡¡Ä ¡  ¡¦§©¥¡¡
¢¦§
Ŀ¡

ŝ

¥§© ¡¨¦§¥

ŝ

¢  ¡¦

ŝ
ŝ

¢¢ Ǎ ¢ª¥¦
¢¥¦

 ¡ ¢¡¥¦¦¡

Voor de provincie Noord-Holland geldt dat een aantal van de AEB-clusters extra
aandacht verdient, vanwege de uitstraling die zij hebben naar de rest van de
provincie óf vanwege raakvlakken met andere provinciale beleidsterreinen. Het gaat
om logistiek, food&ﬂowers, toerisme&congressen en creatieve industrie. Voor de
regio Noord-Holland Noord kiest de provincie namelijk ook voor een clusteraanpak bij
innovatiebevordering (zie § 3.2).
De provincie zal deze 4 clusters vanuit de AEB verbinden met de sterke clusters in
Noord-Holland Noord. Daarnaast zet de provincie in op het verbeteren van de
randvoorwaarden die de verdere ontwikkeling van alle clusters ten goed komt.

Hoe bereiken we dat?
Om de samenwerking, uitgesproken ambitie en initiatieven binnen deze clusters
goed vorm te kunnen geven, heeft de AEB een Kennis- en Innovatieagenda (KIA)
opgesteld25). Met deze agenda stelt de AEB zichzelf een aantal doelen:
ŝ

¢¡¢
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de MRA met 1 procentpunt meer dan de rest van Nederland;
ŝ
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toegenomen specialisatie ten opzichte van de rest van Nederland;
ŝ
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signiﬁcante groei van het aandeel nieuwe buitenlandse bedrijven in deze
clusters;

ŝ
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25) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.

De provincie zet in op een
succesvolle samenwerking
binnen de AEB in 7 clusters
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Clusteraanpak
De AEB is hiermee in geograﬁsch en inhoudelijk opzicht voor de provincie dan ook
een antwoord op het wegvallen van het programma Pieken in de Delta Noordvleugel.
De AEB biedt een structuur en een netwerk om alsnog invulling te geven aan het
ruimtelijk economisch beleid voor het zuiden van de provincie, dat in het voormalige
Piekengebied Noordvleugel werd bediend. Nu zelfs met een intensievere samenwerking dan voorheen. Kennisinstellingen en het bedrijfsleven krijgen nu een
directere rol in de uitvoering van projecten.
Door gebruik te maken van de kennis en het netwerk die aanwezig zijn bij de
kerngroepen en clustertafels worden de clusters van ‘binnenuit’ versterkt en is er voor
de regio ook veel winst te behalen in de cross-overs tussen de clusters. Binnen de AEB
wordt dit onder meer vormgegeven door de werkzaamheden voor de zogenaamde
Humuslaag. Ook kijken de verschillende actoren in de clusters zelf zoveel mogelijk
naar kansrijke dwarsverbanden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de ‘iconische’
projecten Campusvorming en Open Data.
Met deelname in de AEB onderschrijft de provincie de doelstellingen van de AEB en
de ambities die zij heeft geformuleerd in de KIA. De gekozen clusters zijn van belang
voor de MRA, omdat ze in de regio of landelijk een belangrijke rol spelen. Voor
sommige clusters geldt beide. Voor alle clusters geldt dat er een uitdaging ligt om
kruisbestuivingen met andere clusters aan te gaan.
Per cluster gelden vanzelfsprekend verschillende opgaven en
samenwerkingsverbanden. Wel geldt voor alle clusterstrategieën dat zij
een directe of indirecte bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals
zorg, energiegebruik en duurzaamheid. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven
van de clusters. Daarna wordt ingegaan op de provinciale inzet voor enkele clusters.

Duurzaamheid komt terug in
alle clusterstrategieën
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Logistiek
De logistieke clusters rondom Schiphol en het Noordzeekanaalgebied zijn belangrijke
economische pijlers voor de MRA en voor de rest van Nederland. Qua bedragen zijn
het de grootste exporteurs en is het de sector die van alle sectoren de meeste
producten verkoopt buiten de regio26). Het is een schakel tussen grondstoffen en
goederenproductie enerzijds en goederenafzet bij consumenten anderzijds. Een
belangrijke uitdaging in deze sector is een efficiëntere bundeling van de grootschalige aanwezige logistieke (ICT-)kennis en een betere samenwerking met vooral de
zakelijke dienstverlening. Dit draagt bij aan de ambitie om tot 2020 5% meer groei van
de toegevoegde waarde in dit cluster te behalen dan het Nederlandse gemiddelde.

Food&Flowers
Het Food&Flowers-cluster bestaat uit 2 economische sectoren, die beide onderdeel zijn
van de landelijke Topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen waar in
totaal 75.000 personen werkzaam zijn27). Ten aanzien van het Foodcluster ligt er een
relatie met de Zaanse voedingsindustrie. Bij het Flowers-cluster springt vanzelfsprekend de Greenport Aalsmeer in het oog als het grootste logistieke, handels- en
kenniscentrum voor sierteelproducten in de wereld. De ambitie binnen dit cluster ligt
vooral in het versneld invoeren van nieuwe technieken in de keten (oprichten van de
Green Life Sciences Hub) en in het verduurzamen van de teelt.

Toerisme&congressen
De MRA behoort tot de top-10 van Europese toeristische bestemmingen en heeft een
sterke naam als internationale congreslocatie. In de toerisme- en congresbranche ligt
er onder meer de uitdaging om met nieuwe producten of technieken de samenhang
binnen het toeristisch product Metropoolregio Amsterdam beter te benutten. Er
liggen nog kansen om de groei van het toerisme naar Amsterdam beter te laten
renderen in de omliggende regio. Dit kan onder meer via het e-Tourismprogramma
(zie ook hoofdstuk 6).

Creatieve industrie
De creatieve industrie bestaat vooral uit de kunsten, media en entertainment en de
creatief zakelijke dienstverlening. Deze sector is niet alleen van belang vanwege de
economische omvang (100.000 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 3,4
miljard euro), maar vooral vanwege de stimulerende werking die creativiteit in het
algemeen heeft voor andere sectoren. Creativiteit is een bron van nieuwe ideeën en
innovatie voor alle soorten beroepen en in die zin ook een essentiële randvoorwaarde
voor innovatiestimulering. Het project Creative Campus is hier een voorbeeld van.

Rode Life Sciences
De rode life sciences-sector in de MRA is de grootste concentratie van kennis en
onderzoek op dat gebied in Nederland. Er is veel wetenschappelijke kennis aanwezig,
die de vertaling naar nieuwe producten echter nog niet vaak genoeg maakt. Binnen
de academische ziekenhuizen, andere kennisinstellingen als Sanquin en Antonie
van Leeuwenhoek en binnen bedrijven in de life sciences is er veel behoefte om deze
kennis te ‘valoriseren’.
Via het Life Sciences Fund Amsterdam – waar de provincie in participeert – is vanaf
2008 een eerste stap gezet om die valorisatie te versnellen. Voor de komende jaren wil
de AEB voor dit cluster een groei van 20% van de werkgelegenheid in de
kennisinstellingen en een verdubbeling van de werkgelegenheid bij bedrijven
bereiken. Dit cluster raakt nauw aan enkele randvoorwaardelijke initiatieven uit de

26) Rabobank Nederland – Kennis en Economisch Onderzoek, Clusteranalyse metropoolregio Amsterdam, maart 2011.
26) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.
http://www.iamsterdam.com/nl/economic-development-board/over-edba/k-i-agenda
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‘Humuslaag’ van de AEB, zoals de bundeling van verschillende Technology Transfer
Offices in één groot TTO voor de regio. Ook kan dit cluster voor het noorden van de
provincie voordelen opleveren via een koppeling met het medisch cluster.

Financiële en zakelijke dienstverlening
De ﬁnanciële en zakelijke dienstverlening is het grootste economische cluster van de
MRA, met een bijdrage aan het Bruto Regionaal Product van 34%. Het bestaat uit
70.000 bedrijven, waar 295.000 mensen werken28). Dit cluster is echter minder
homogeen dan bijvoorbeeld de Rode Life Sciences. Een grote uitdaging is hierbij om
een betere aansluiting van (hoger) onderwijsaanbod op de wensen en behoeften van
bedrijven te bereiken.

ICT/e-Science
Evenals creatieve industrie zou het ICT/e-Science cluster evengoed gezien kunnen
worden als een essentiële randvoorwaarde voor innovatiebevordering in plaats van
als een cluster. De dwarsverbanden met andere sectoren en de meerwaarde die ICT als
aanjager van innovatie en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan
hebben, liggen hier voor de hand: zorg, duurzaamheid, veiligheid en onderwijs. Op
die manier kan dit cluster ook voor Noord-Holland Noord voordelen opleveren.
Tegelijkertijd is ICT/e-Science als cluster an sich uiteraard wel degelijk van belang.
Met een toegevoegde waarde van 9 miljard euro is het namelijk verantwoordelijk voor
25% van de ICT-sector in Nederland. Binnen de AEB is de ambitie geformuleerd om
MRA in 2020 tot één van de leidende Smart en Creative Societies te maken.
Aansluiting met Topsectoren en Europees beleid
De activiteiten van de AEB vinden voor een belangrijk deel plaats in de zogeheten
Topsectoren, die door de minister van Economie, Landbouw en Innovatie benoemd
zijn als sectoren die tot de top van de wereld behoren en waar voortdurende
ontwikkeling nodig is om de groeiende, internationale concurrentie aan te kunnen.
Bij de verdere uitwerking van de Kennis- en Innovatieagenda van de AEB zal
nadrukkelijk worden afgestemd met de actielijnen die lopen vanuit het landelijke
Topsectorenbeleid. Een vijfde van de Research en Development van Nederland vindt
plaats in de metropoolregio. De inzet van de AEB is dan ook om een vijfde van de
additionele investeringen van dit kabinet in het kader van het Topsectorenbeleid neer
te laten slaan in deze regio.
Provinciale inzet in de AEB:
Voor onderstaande clusters werkt de provincie aan de verbinding tussen de AEB en
Noord-Holland Noord.
ŝ

¢¦§Ī  £¥¢©¡ § § ¡ ©¡  ª¥¦©¥¡¡ §¨¦¦¡ § ¨¦§¥
logistiek, Greenport Aalsmeer (zie de provinciale Agenda Landbouw 2012 – 2015)
en het Schipholbeleid (zie § 4.2) en werkt mee aan het leggen van die verbanden.
Dat doet zij ook voor de verbinding met het Food&Flowers-cluster van de AEB en
het cluster Agribusiness in Noord-Holland Noord (zie § 3.2). We zetten ook in op
het realiseren van een top vestigingsmilieu (ACT) voor luchthavengebonden
logistiek in de omgeving van Schiphol (zie § 4.2). Door in te zetten op ACT
verwachten we dat de logistieke sector optimaal ruimtelijk en organisatorisch
geaccommodeerd wordt.

ŝ
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uitmuntende zaadveredelingsbedrijven rondom Enkhuizen met de activiteiten
rondom Greenport Aalsmeer. De provincie is voorzitter van de stuurgroep
Greenport Aalsmeer.

28) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.
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Vrijetijdseconomie en de Leisure Board verbinden met dit AEB-cluster, zodat
interessante productcombinaties gemaakt kunnen worden.
ŝ
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kansrijk’29) over de verbindingen tussen creatieve industrie en de
cluster in NHN, inzetten op structurele uitwisseling. Het provinciale
cultuurbeleid kan hier ondersteunend in zijn.
Daarnaast zal de provincie actief de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling
van alle clusters verbeteren:
ŝ
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Kansenkanon (zie § 3.3)
ŝ
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MBO-instellingen te betrekken en inzet op het vormen van Centra voor
Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise (zie § 5.2);

ŝ
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Campusvorming, het Dakfonds, Open Data en Toponderwijs;
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Amsterdam. Hiermee kunnen we een extra bijdrage leveren aan de uitvoering
van de KIA en de iconische initiatieven van de AEB.
Het resultaat hiervan is:
ŝ
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Deze resultaten zijn de provinciale bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen
van de AEB zoals beschreven onder “Hoe bereiken we dat”.

Welke andere partijen zijn betrokken?
De AEB is een bestuurlijk overleg met vertegenwoordiging uit bedrijfsleven,
kennisinstituten en overheden. De burgemeester van Amsterdam is de voorzitter en
naast de gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland zijn onder
anderen de volgende personen lid van de AEB: burgemeester Almere, presidentdirecteur Schiphol, algemeen directeur IBM Nederland, algemeen directeur Flora
Holland, voorzitter VNO-NCW regio Amsterdam en de voorzitters College van Bestuur
van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam30).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het totale budget dat beschikbaar is voor innovatiestimulering in Noord-Holland is
€ 1,9 miljoen per jaar. Daarnaast zijn er gedeelde regionale budgetten beschikbaar,
zoals de EFRO-clusterregeling (€ 5,0 miljoen) en de decentralisatie-uitkering van het
Rijk (overgangsregeling Pieken in de Delta, € 4,77 miljoen), waaraan de provincie in
een eerdere fase heeft bijgedragen.
Voor de invulling van de toekomstige S3-strategie in het kader van Europees beleid
(EFRO) heeft de provincie de komende jaren (2013 – 2015) coﬁnancieringsmiddelen
beschikbaar. De hoogte van dit bedrag is vooralsnog niet vastgesteld.

29) BMC, augustus 2011
30) In totaal bestaat de AEB uit 18 personen.

Provincie verbindt 4 AEBclusters met NHN en verbetert
randvoorwaarden voor alle
clusters.
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3.2 Clustersamenwerking in Noord-Holland Noord
Economisch belang
Zoals eerder aangegeven in de inleiding leveren sterke regionale clusters een
belangrijke bijdrage aan de welvaart in Nederland. Voor economische groei is
blijvende ontwikkeling van bedrijven van belang. Samenwerking in regionale
clusters draagt bij aan deze ontwikkeling en het behoud van de (internationale)
concurrentiepositie van de bedrijven.
Een belangrijke motor van groei is innovatie. Clustervorming werkt innovatie op
twee manieren in de kaart: door het contact worden bedrijven zich nog meer bewust
van producten van andere bedrijven wat innovatie van eigen producten stimuleert
(verhoging onderlinge concurrentie) en door het contact groeit de kans op nieuwe
ondernemingen (nieuwe combinaties).
In meer algemene zin kan door clustervorming een gemeenschappelijk noemer
(behoefte) voor toegespitste opleidingseisen, infrastructuur en gedeelde
voorzieningen ontwikkeld worden. Belangrijk is ook dat door de clustervorming de
banden met andere organisaties zoals onderwijs- en kennisinstellingen veel
doelgerichter kunnen worden aangehaald. Ook via die weg ligt ontwikkeling van
innovaties voor de hand. Het realiseren van die gezamenlijke punten levert bedrijven
individueel economisch voordeel op, in tijd en geld.
Demograﬁsche ontwikkelingen zorgen ervoor dat groei op de manier zoals de
afgelopen decennia heeft plaatsgevonden niet meer zal plaatsvinden. Economische
groei in Noord-Holland Noord zal niet meer eenvoudig gerealiseerd kunnen worden
door de groei van het aantal werkenden. Innovatie is een manier om groei te
realiseren dan wel productie te behouden.

Wat speelt er nu
Demograﬁsche prognoses voor Noord-Holland Noord laten het volgende zien: daling
beroepsbevolking, groei aandeel ouderen (vergrijzing) en daling aandeel jongeren
(ontgroening), wegtrekken hoger opgeleiden, daling leerlingaantallen en op de
langere termijn daling van de bevolking31).
Kracht van het gebied is het MKB waarbij de aard van het MKB tegelijkertijd ook
beperking vormt voor ontwikkeling regionale sterke clusters. 75% van de werkzame
beroepsbevolking is werkzaam bij het MKB. De toegang van het MKB tot
kennisinstellingen voor het ontwikkelen van innovaties is beperkt waardoor kansen
blijven liggen.
Op nationaal en Europees niveau wordt sterk ingezet op regionale specialisatie en
innovatie waardoor het van belang wordt dat Noord-Holland Noord de eigen kracht
benoemt. Vanuit die kracht kan de samenwerking worden gezocht in het gebied en
daarbuiten. De clusters van de Economic Development Board bieden mogelijkheden
om binnen de provincie extra verbanden te leggen die de provinciale economie als
geheel versterken.

Wat willen we bereiken
Gezien de demograﬁsche ontwikkelingen moeten we anders naar groei gaan kijken.
De provincie zet voor Noord-Holland Noord in op behouden en versterken van de
regionale sterke clusters, in plaats van deﬁniëren van groeicijfers in termen van
werkgelegenheidsgroei. Daarvoor ziet de provincie innovatie als belangrijk middel
voor de versterking van de clusters. Het gaat dan om innovatie van
producten en processen. Met name dat laatste zal een bijdrage moeten
leveren aan groei van (arbeids-)productiviteit zonder dat er sprake is van
werkgelegenheidsgroei. Daarnaast wil de provincie de samenwerking en

31) zie ook hoofdstuk 2 Economisch proﬁel Noord-Holland

Inzetten op behoud en
versterken van 5 regionale
sterke clusters door innovatie.
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uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen
verbeteren zodat bedrijven toegang krijgen tot kennis om te kunnen innoveren. Zoals
eerder gezegd (§ 1.2) gaat het in de komende tijd vooral om het gericht inzetten van
schaarse middelen. Het betekent ook dat ondernemers, onderwijsinstellingen en
overheden moeten samenwerken om concurrentie om arbeidskrachten te voorkomen.
De provincie wil de randvoorwaarden op gebied van ruimtelijke ordening,
bereikbaarheid en leefbaarheid zo goed mogelijk organiseren voor ondernemers en
onderwijs.

Hoe bereiken we dat
De provincie heeft hier de rol van stimulator/makelaar; het aanjagen van initiatieven
via onze invloed, netwerk en/of ﬁnanciële middelen. Om de effecten van demograﬁsche ontwikkelingen op te vangen moeten keuzes gemaakt worden. Ten aanzien
van kenniseconomie en innovatie in Noord-Holland Noord zijn er vier actiepunten:
1)

De provincie kiest voor focus door keuze van vijf regionale clusters die
internationaal toegevoegde waarde bieden en waarbij economische groei door
innovatie leidend is. Daar waar de samenwerking binnen het cluster (nog) niet
voldoende georganiseerd is, zet de provincie zich in voor een efficiënte vorm van
samenwerking gericht op innovatie en versterking. Deze samenwerking moet
voor 2013 leiden tot een ontwikkelingsstrategie of uitvoeringsprogramma
waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de innovatie en
concurrentiekracht.

2)

De provincie zet haar eigen instrumenten op het gebied van ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer en milieu binnen de wettelijke mogelijkheden
ondersteunend in voor het creëren van optimale voorwaarden voor ontwikkeling
regionale clusters in NHN.

3)

De provincie zet het instrument Kansenkanon in ter versterking van innovatie
en samenwerking binnen het MKB (zie § 3.3)

4)

De provincie werkt aan het verbinden van de regionale clusters in NHN en NHZ
en de topsectoren. De provincie werkt mee aan het speciﬁek maken van clusteroverstijgende vragen voor bijv. arbeidsmarkt en onderwijs (zie hoofdstuk 5).

Ad actiepunt 1
In het gebied Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en
West-Friesland) kiest de provincie voor vijf clusters32):
1)

Vrijetijdseconomie,

De vrijetijdseconomie omvat vooral de activiteiten van ondernemers op het gebied
van overnachtingen en recreatie. Huidige kenmerken van ondernemers in het cluster
zijn kleinschaligheid en versnipperdheid. De vrijetijdseconomie wordt grote kansen
toegedicht in het licht van demograﬁsche ontwikkelingen: meer 65+’ers die recreëren
en ontwikkeling van zorg in combinatie met toerisme. De veelzijdigheid van
landschappen in NHN en de daaraan verbonden historie bieden volop mogelijkheden
voor samenwerking en opschaling. In dit cluster is grote behoefte aan innovatie en
vernieuwing om bezoekers te blijven trekken. Een belangrijk middel kan hierbij een
leisureboard zijn die op strategisch niveau de innovatie en vernieuwing benadert. De
nadere uitwerking en provinciale rol daarin wordt uitgewerkt in het hoofdstuk
Toerisme en watersport.
2)

Maritiem, marien en offshore

Maritiem, marien en offshore heeft sterke wortels in Den Helder door de offshoreactiviteiten vanaf de luchthaven en de zeehaven. Op Texel is het NIOZ-instituut
gevestigd dat internationale faam heeft op marien onderzoek. Met de samenwerking
tussen ondernemers en onderzoekers in de visserijketen in Blueports worden ook

32) zie ook onderbouwing Ontwikkelingsperspectief 2015, Regio op eigen kracht, KvK april 2008,
http://www.bk.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/real-estate-and-housing/nieuws/nieuwsarchief/nieuwsarchief-2010-2011/
nieuwsberichten-2008/ontwikkelingsperspectief-2015-regio-op-eigen-kracht/
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andere delen van NHN bij dit cluster betrokken. Op het gebied van expertise en
onderwijs zijn partners reeds verbonden in Maritime Campus Netherlands (MCN). De
uitdaging voor dit cluster is het verbinden van de speciﬁeke kennis en kunde, zowel
in het gebied als daarbuiten. De provincie ziet mogelijkheden in het creëren van
massa door bijvoorbeeld verbinding van Den Helder met IJmuiden.
3)

Medisch.

Het medische cluster kent een aantal onderdelen en directe verbanden met andere
clusters. Zo is er expertise over en productie van isotopen bij NRG/ECN in Petten.
NRG/ECN is meteen ook een expertisecentrum voor duurzaamheid en duurzame
energie in het bijzonder. Verder kan het Medisch Centrum Alkmaar haar
kennispositie op het gebied van gezondheid uitbouwen, waarbij kansen liggen door
verbindingen met het cluster agribusiness (gezonde voeding). Het laatste onderdeel is
de ontwikkeling van zorgeconomie. Vanwege de aanwezige kennis heeft het cluster
potentie, voor de bedrijven en kennisinstellingen ligt de opdracht om deze potentie te
ontwikkelen. De provincie verkent met het bedrijfsleven en onderwijs de behoefte
aan en meerwaarde van een board.
4)

Agribusiness

De agribusiness bestaat uit alle primaire landbouwactiviteiten die het gebied rijk is:
vollegrondsgroenteteelt, zaadveredeling, akkerbouw, fruitteelt, visserij en
aquacultuur, bollenteelt en veehouderij, en de aanwezigheid van daaraan
gerelateerde bedrijvigheid als bijvoorbeeld logistieke bedrijven, groentenverwerkers
en handelsbedrijven. 65% van de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord is in de
landbouw. Iconen van dit cluster Agriboard Noord-Holland Noord zijn Agriport A7,
Seedvalley en de bollen in het Noordelijk Zandgebied. Floriade 2022 kan gekoppeld
aan een vernieuwende ruimtelijk-economische ontwikkeling en een toekomstig
icoon worden. Algemene ambitie is om het Verscentrum van Europa te worden. De
belangrijkste thema’s en ambities in het cluster agribusiness worden, in zoverre deze
de provincie raken, uitgewerkt in de agenda Landbouw.
5)

Duurzame energie,

Kansen binnen het cluster duurzame energie bestaan vooral voor offshore
windsector, biomassavergassing, duurzaam bouwen en innovatie. De reeds
aanwezige offshore-industrie in IJmuiden en Den Helder biedt kansen om ook in de
offshore windenergie sterk te worden. ECN, HVC en TAQA zijn krachtige spelers die
ambities hebben in het ontwikkelen van GroenGas via vergassing. De aanwezige
infrastructuur (gas en biomassastromen) rondom Alkmaar geeft een belangrijke
voorsprong om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen. Noord-Holland
heeft een grote bouwsector met een ﬂink aantal innovatieve bedrijven. Zij geven een
sterke impuls aan de ontwikkeling van nieuwe energie(besparings)concepten voor de
gebouwde omgeving.
De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer van de oprichting van een
EnergyBoard. De EnergyBoard moet sturing gaan geven aan de versterking en
ontwikkeling van het cluster duurzame energie. Vooruitlopend op de EnergyBoard is
de energieregio NHN opgericht, voornaamste impuls voor deze oprichting is de
vestiging van TAQA in de regio Alkmaar. Voor verdere uitwerking zie het
Koersdocument Duurzame Energie.

Wat is een board en waarom zijn ze nodig?
In het economische beleid op Europees, nationaal en regionaal niveau staat de
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden (drie O’s) centraal. De
samenwerking gebeurt in de dagelijkse gang van zaken van projecten maar het is
ook nodig om voor de lange termijn te kijken naar de gezamenlijke thema’s in een
cluster. Dat lange termijnoverleg wordt gevoerd in een ‘board’ oftewel stuurgroep.
Dit overleg wordt per cluster georganiseerd omdat elk cluster unieke thema’s heeft.
Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de historie (is er een geschiedenis van
samenwerking) en aard van bedrijven (grootte en diversiteit van producten en
diensten). De provincie speelt een belangrijke rol in het verzamelen van
clusteroverstijgende vragen, zoals toegespitst onderwijs of speciﬁeke vragen over
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ruimtelijke ordening. Elke board kan dat voor het eigen cluster aangeven, waarna
het aan overheden en onderwijsinstellingen is om hier op te reageren.
Naast de inhoudelijke focus wordt uit de onderstaande ﬁguur duidelijk dat het de
provincie ook gaat om verbinden van de verschillende clusters. De vraagbundeling en
samenhang levert vragen op die in alle clusters spelen. Bij arbeidsmarkt en onderwijs
gaat het bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van goed gekwaliﬁceerd personeel dat
in alle clusters nodig is (zie elders in de agenda). Bij innovatie gaat het over het
realiseren van nieuwe kansen binnen een cluster en tussen clusters.
Technieken die ontwikkeld worden in het maritieme-mariene cluster
kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld offshore wind ontwikkelingen.
De vraagbundeling leidt ook tot onderwerpen die door de overheden (provincie en
gemeenten) kunnen worden opgepakt (actiepunt 2).

Actiepunt 4 sluit naadloos aan op de rol van de provincie als middenbestuur. Juist
door het regio-overstijgende overzicht kan de provincie de clusters in Noord-Holland
Noord en Zuid (AEB) en de nationale topsectoren met elkaar verbinden. Het gaat met
name om de clusters
NHN:Agribusiness, toerisme, duurzame energie, medisch
AEB: ﬂowers&food, logistiek, toerisme en congressen, rode life sciences (zie § 3.1)
Topsectoren: tuinbouw en uitgangsmaterialen en agrofood, energie, lifesciences &
health.
De provincie brengt de innovatiekennis die ontwikkeld wordt in de humuslaag in de
AEB over aan de clusters in NHN.
Resultaten:
Voor het realiseren van innovatie ligt de sleutel bij het bedrijfsleven. De provincie zet
de clusteraanpak in om innovatie te stimuleren. De afrekenbare doelen zijn daarom
gericht op het proces van clustervorming en –versterking:
ŝ
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Agriboard of Energyboard) of is vastgesteld welke manier van samenwerking
bijdraagt aan innovatie in het cluster.
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vastgesteld waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de
innovatie en concurrentiekracht. De provincie richt zich ook hier op de
totstandkoming van randvoorwaardelijke iconische projecten (zie ook § 3.1).

Welke andere partijen zijn betrokken
De provincie werkt nauw samen met de Kamer van Koophandel Noordwest en de
gemeenten in het gebied. De Kamer van Koophandel vervult een belangrijke rol in
het verbinden van ondernemers aan dit gedachtegoed. Voor sommige clusters bestaat

Naast samenwerking en focus
per cluster zet de provincie in op
de dwarsverbanden tussen
clusters
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al een board waaraan bedrijven en onderwijsinstellingen aan deelnemen. Een
voorbeeld is de Agriboard NHN33) met zo’n 18 leden die de verschillende belangen
vertegenwoordigen. Omdat bedrijven goed geschoold personeel nodig hebben, is de
samenwerking met onderwijsinstellingen belangrijk. Wij voeren hierover
gesprekken met onder meer InHolland Alkmaar en het Clusiuscollege.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft vanwege haar inzet voor economische
stimulering een belangrijke rol gespeeld in de vorming ervan. De inzet van ONHN
wordt verder beschreven in § 7.2. Voor speciﬁeke middelen voor het MKB, zie § 3.3.
Verder is een belangrijk middel de (bestuurlijke) inzet voor het overbrengen van
kennis en het creëren van een efficiënt netwerk waarin ondernemers en onderwijs
elkaar treffen.

3.3 Innovatie bij het Midden- en Kleinbedrijf
Economisch belang
Het MKB is onmisbaar voor de economische groei in Noord-Holland, als partner in
projecten en onderdeel van commerciële ketens, maar ook als bron voor nieuwe
ideeën en producten. Veel nieuwe producten vinden hun oorsprong in het werk van
één of enkele ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de technologie van TomTom.
Het MKB verdient de extra aandacht, omdat kleine ondernemers minder
mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling hebben dan grote bedrijven,
bijvoorbeeld vanwege een slechte aansluiting op ﬁnancieringsmogelijkheden.
Hetzelfde geldt voor de stap die komt na onderzoek en ontwikkeling, het op de markt
brengen van het idee. Daarin hebben ondernemers vaak minder kennis en ervaring
dan grotere spelers op de markt. Ook hebben ondernemers doorgaans minder
aansluiting op regionale kennisstromen en netwerken. De provincie wil hen helpen
bij het overbruggen van deze knelpunten.

Wat speelt er nu?
De clusteraanpak die de provincie voor innovatiestimulering hanteert in het zuiden
en noorden van Noord-Holland, is een sectorspeciﬁeke benadering. Per cluster kan de
regio zo, met de relevante kennis en spelers uit de 3 O’s, op maat inspelen op de
belangrijkste uitdagingen en kansen. Gezien de ambities van de AEB en de iconische
initiatieven die zij benoemt, zal dit vorm krijgen in grote projecten, met een brede
regionale samenwerking.

Wat willen we bereiken?
Naar verwachting zullen vooral grote organisaties hieraan bijdragen en van kunnen
proﬁteren. Deze ervaring hebben we onder meer opgedaan bij Pieken in de Delta34).
De provincie vindt het echter ook van groot belang om het MKB te kunnen laten
aansluiten op de AEB en om innovatie binnen het MKB afzonderlijk te
blijven stimuleren. Wij zullen het programma Kansenkanon voortzetten,
opgesplitst in een Noord- en een Zuidvariant. Daarnaast willen we het
MKB in Noord-Holland zoveel mogelijk laten proﬁteren van het Topsectorenbeleid
van het ministerie van E,L&I en willen we het MKB een plek geven in ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid, ook weer in samenhang met Rijksbeleid (zie het kader
Inkoopbeleid).

33) http://www.agriboard.nl
34) Pieken in de Delta – Evaluatie Subsidieregeling, bureau Berenschot 2010, in opdracht van
Ministerie van Economische Zaken.

Het MKB krijgt extra aandacht
door inzet Kansenkanon

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 41

De kern van het inkoopbeleid 2009-2012 is: de inkoopfunctie is een
krachtige impuls voor de realisatie van provinciale doelstellingen.
In de afgelopen jaren is de inkoopfunctie van de provincie sterk gewijzigd. Bij het
formuleren van het inkoopbeleid is daarom aansluiting gezocht bij het beleid van
de provincie. De hoofdlijnen hiervan zijn uitgewerkt in de diverse directieplannen
en actieprogramma’s. Voor de Economische Agenda zijn vooral de speerpunten
MKB en innovatie van belang:
1

De provincie wil het midden- en kleinbedrijf een eerlijke kans geven, zonder
schending van de (Europese)regelgeving. Door de raamovereenkomsten op te
splitsen in verschillende percelen heeft de provincie ook kansen geboden aan
het MKB om deel te nemen aan de aanbestedingen. Binnen iedere fase van het
inkoopproces zijn er mogelijkheden om de toegang van het midden- en
kleinbedrijf te stimuleren c.q. de belemmeringen te beperken. Hierbij valt o.a.
te denken aan:
a

Het verlagen van de administratieve lasten voor inschrijvers;

b

Het vroegtijdig betrekken van partijen bij de aanbestedingen;

c

Creëren van kansen voor starters en nieuwkomers in de verschillende
branches;

d

Het optimaliseren van voorlichting over de aanbestedingsprocedures en de
mogelijkheid tot onderaanneming en inschrijven als combinatie;

2

Innovatie: Het aantal uit te voeren realisatie(infrastructuur)opdrachten neemt
de komende jaren sterk toe en zal naar verwachting in de toekomst nog verder
toenemen. Om deze toename van het aantal opdrachten op te kunnen vangen
(met een gelijkblijvende of krimpende organisatie) is een andere organisatie,
werkwijze en benadering van de markt nodig. Dit betekent dat de provincie
naar mogelijkheden zoekt om minder intensief bij de uitvoering van
opdrachten betrokken te zijn, maar vooral als regisseur van de realisatie. Dit
kan onder andere bereikt worden door meer ruimte te bieden aan innovatie
door het bedrijfsleven. Met andere woorden, als opdrachtgever zet de provincie
in op WAT zij wil zien als prestatie en veel minder op HOE iets moet gebeuren.
Voor de inkoopfunctie betekent dit dat in de komende jaren de samenwerking
tussen Sector Inkoop en de Directie B&U wordt verstevigd, om een uniforme
wijze van werken in het inkoopproces gericht op functioneel speciﬁceren op de
beste manier vorm te geven. De provincie ziet innovatie ook als sleutel voor het
bevorderen en creëren van (hoogwaardige) werkgelegenheid, duurzame
ontwikkelingen en producten. Vanuit de inkoopfunctie wil de provincie aan
deze doelstelling bijdragen door bij het beantwoorden van de inkoopbehoefte
gebruik te maken van het innovatieve vermogen van de markt om zelf met
oplossingen te komen. De provincie zal het innovatieve vermogen van de
markt ook gebruiken bij het creëren van een duurzame (gebruiks)omgeving,
zoals energiezuinige en onderhoudsvriendelijke installaties en verlichtingsconcepten.

Hoe bereiken we dat?
Kansenkanon
De afgelopen jaren heeft het programma Kansenkanon II – uitgevoerd door Syntens
en geﬁnancierd door Europa, de provincie en de gemeente Amsterdam – veel
opgeleverd. Zo zijn er circa 100 fte’s gecreëerd, tussen de 5 en 10 miljoen euro aan
investeringen uitgelokt en bijna 200 R&D-projecten uitgevoerd35). Deze resultaten
werden onder meer bereikt door 1-op-1-advisering over vermarkting van ideeën en
door Innovatie Actie Plannen, die op maat voor ondernemers werden opgesteld.

35) Bijzonder innovatief Noord-Holland, Kansenkanon 2008 – 2010.
http://www.syntens.nl/kansenkanon/Pages/home.aspx
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De provincie zal deze formule de komende 4 jaar dan ook voortzetten, aangepast aan
recente ontwikkelingen. In de komende periode zullen de activiteiten van
Kansenkanon worden opgesplitst in twee varianten: één voor het zuiden van de
provincie – geïntegreerd in het AEB-programma ‘Integratie Kennis, Kunde, Kassa’
– en één voor het noorden, als ‘KansenKanon Noordwest-Holland’.
Integratie Kennis, Kunde, Kassa (IKKK) en KansenKanon Noordwest-Holland
Naar aanleiding van de Kennis- en Innovatieagenda en de uitgesproken ambities van
de AEB, hebben een aantal uitvoeringsorganisaties zich verenigd in het programma
‘Integratie Kennis, Kunde, Kassa’, ter ondersteuning van de (iconische) projecten in
de KIA36). De inhoudelijke initiatieven uit de 7 clusters en de randvoorwaardelijke
projecten van de Humuslaag van de AEB, kunnen met hulp van IKKK sneller
uitgevoerd worden. IKKK richt zich op de metropoolregio en om het MKB hier goed bij
aan te sluiten, zijn de activiteiten van Syntens die in het kader van Kansenkanon in
het zuiden van de plaatsvinden, ook hierin ondergebracht. De provincie draagt met
coﬁnanciering bij aan IKKK. Op deze wijze zorgen wij dat het MKB van AEBontwikkelingen kan proﬁteren en een bijdrage kan leveren aan de uitvoering.
Voor de Kansenkanon-activiteiten in het noorden van de provincie heeft Syntens een
vervolg gevonden in Kansenkanon Noordwest-Holland. Ook hier staat 1-op-1advisering centraal, naast het samenbrengen van ondernemers en benutten van
kennis. Hiermee kan het MKB in Noord-Holland Noord ook worden geholpen
knelpunten op te lossenbij het vermarkten van nieuwe producten. De provincie zal er
hierbij op toezien dat dit analoog aan de clusteraanpak voor deze regio gebeurt (zie
eerder bij Noord-Holland Noord). Speciﬁek voor de toeristische sector beidt
Kansenkanon extra mogelijkheden om het MKB te stimuleren (zie de passage bij
toerisme op pagina).
Uiteindelijk levert de inzet van het Kansenkanon 800 ondersteunde MKB’ers per jaar
op. Daarnaast leert de ervaring uit de periode 2008 – 2010 dat Kansenkanon eveneens
zorgt voor ongeveer € 4 miljoen aan R&D-investeringen en € 11 miljoen aan private
vervolginvesteringen (bij een bereik van 3200 ondernemers)37).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Voor coﬁnanciering aan de 2 Kansenkanonvarianten heeft de provincie middelen
beschikbaar vanuit de provinciale coﬁnanciering voor EFRO-projecten (omvang
€ 8 miljoen).

36) Projectplan IKKK – oktober 2010. Het gaat om de organisaties AIM, Syntens, AiB en de kennisinstellingen VU, Vumc, UvA en AMC.
Dit programma wordt hoofdzakelijk geﬁnancierd vanuit EFRO-middelen.
37) Bijzonder innovatief Noord-Holland, Kansenkanon 2008 - 2010
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Innovatie en ondernemerschap
– interview met Sjaak Beemster

Maar daar bleef het niet bij, want ook

de eigen muren van je bedrijf en zelfs

fruittelers, de Agriboard Noord-Holland

van je branche kijkt.”

Als eigenaar van aannemersbedrijf

Noord en koeltechnische bedrijven

Howa Bouwgroep BV wil Sjaak Beemster

zitten om tafel om dit idee tot een succes

De provincie Noord-Holland steunt het

anderen inspireren door meer dan het

te brengen.

innovatieprogramma Kansenkanon van

reguliere te doen. Juist in deze tijd

Syntens door middel van een Europese

waarin in geld en tijd schaars zijn,

Beemster is enthousiast over wat

coﬁnanciering. Dankzij het

maakt Beemster bewust tijd vrij voor

Syntens doet voor ondernemers: “wat

Kansenkanon zit een ondernemer als

het bezoeken van externe

ondernemers nodig hebben is dat zij de

Sjaak Beemster sneller aan tafel met

bijeenkomsten. “Tijdens bijeenkomsten

successen en goede voorbeelden van

experts, bedrijven en/of

ontmoet je mensen die bedrijfsmatig

anderen zien. Daarentegen moeten zij

kennisinstellingen die ondersteunen in

meer overeenkomsten met je hebben

zelf de wil hebben om te innoveren, het

de volgende stap van het succesvol

dan je zou denken. Het is voor een

maakt niet uit of je veehouder of

uitvoeren van een idee.

ondernemer belangrijk dat hij andere

stratenmaker bent, als je maar buiten

partijen ontmoet.”
Innovatiecentrum Syntens organiseert
dit soort bijeenkomsten. Speciaal voor
ondernemers die nieuwe diensten
willen ontwikkelen, of zich meer willen
onderscheiden met duurzame
oplossingen. In samenwerking met
Syntens werkt Sjaak Beemster aan een
nieuwe duurzame koelcel. Tuinders
gebruiken de koelcel om hun fruit te
bewaren tot verdere transport.
Vergeleken met andere koelcellen
gebruikt dit exemplaar veel minder
energie en kan warmte terugleveren.
Een mooi idee, en ook de Universiteit
Wageningen en de Hogeschool van
Amsterdam reageerden enthousiast.
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4

WERKLOCATIES
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Inleiding
Een basisvoorwaarde voor een goede concurrentiepositie van Noord-Holland is te
beschikken over voldoende en kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden voor
bestaande en nieuwe bedrijven op werklocaties. Daarom is voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten als provinciaal belang verankerd
in de provinciale structuurvisie38).
Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het efficiënt benutten van de
bestaande terreinen staan centraal in een periode waarin overaanbod aan
bedrijventerreinen dreigt en voor kantoorlocaties al aanwezig is. Voorwaarden voor
zo’n zorgvuldige planning zijn gesteld in de provinciale structuurvisie. De SERladder die daarbij wordt gehanteerd geeft prioriteit aan herstructurering van
bestaande locaties boven het aanleggen van nieuwe locaties.
In deze Economische Agenda verstaan we onder het thema werklocaties zowel de
afzonderlijke werklocaties in de zin van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en
detailhandelslocaties als de economische mainports: Schiphol, de havens langs het
Noordzeekanaalgebied en de Greenport Aalsmeer (in relatie met Agriboard NoordHolland Noord).

4.1 Schiphol
1 Economisch belang
Schiphol en omgeving hebben zich sinds de introductie van het ‘mainportbeleid’
(Vierde Nota Ruimtelijke Ordening) eind jaren ’80 sterk kunnen ontwikkelen. Het
nationale beleid voor mainports was gericht op het versterken van Schiphol en de
haven van Rotterdam als logistieke hotspots, gevoed door een betrouwbaar en
uitgebreid netwerk van verbindingen met de belangrijkste economische regio’s in
de wereld. De basis voor het succes lag dus in het accommoderen van de netwerkeconomie door het versterken van de aanwezige internationale vervoersknooppunten. De luchtvaart (passagiersvervoer en luchtvracht) van en naar Schiphol is
vanaf deze periode tot nu sterk gegroeid, met name in de jaren ’90. Na 2000 echter
is de groei afgevlakt. Het mainportbeleid richtte zich van begin af sterk op logistiek
en distributie als spin-off van de luchthaven (‘Nederland Distributieland’),
waardoor er aan luchtvracht gerelateerde logistieke complexen rond Schiphol
(Schiphol Zuid, Zuidoost, Oude Meer, Schiphol Oost, en Fokker terrein) zijn
ontstaan. Deze ontwikkeling zet zich nog steeds door (zie de ontwikkeling van
ACT).

38) Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid, 21 juni 2010,
www.noord-holland.nl/web/show/id=84845
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Ontwikkeling passagiers- en vrachtvervoer Schiphol
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De Schipholregio is ook aantrekkelijk als vestigingsplek voor bedrijven die
coördinerende diensten leveren voor de Europese markt van mondiaal opererende
bedrijven. Het netwerk van rechtstreekse verbindingen naar de belangrijkste
economische regio’s in de wereld is voor internationaal opererende bedrijven een
belangrijk en soms cruciaal vestigingsargument. Wat nadrukkelijk ook meespeelt,
is de bijna ideale geograﬁsche ligging van Nederland in West-Europa (tussen de
belangrijkste markten Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk), de
aanwezigheid van een grootstedelijke omgeving van hoofdstad Amsterdam, met
zijn hoogwaardige arbeidsmarkt, stedelijke woonmilieus, culturele en

De Metropolitane strategie
is richtinggevend voor de
ontwikkeling van de
Schipholregio

recreatieve voorzieningen, en kennisinstellingen, en institutionele
voordelen zoals het ﬁscale klimaat, veiligheid en politieke stabiliteit. Dit
geheel overziende, heeft de regio (Metropoolregio Amsterdam en Randstad) ertoe
gebracht om vanaf 200439) een ‘metropolitane strategie’ te voeren voor het
ruimtelijk economische beleid. De metropolitane strategie gaat ervan uit dat de
kracht van de Metropoolregio ligt in een combinatie van bovengenoemde factoren.
Concurrerende metropolitane regio’s kenmerken zich door soortgelijke
vestigingsvoordelen.

39) De metropolitane strategie werd geïntroduceerd in de Economische Strategie Randstad (2004) en de Vierde Noordvleugelconferentie (2005)
en voor de Schipholregio verder uitgewerkt in de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (2009).
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Het economisch belang is ook af te meten in termen van werkgelegenheid en
toegevoegde waarde. Schiphol is goed voor zo’n 60.000 rechtstreekse banen en zo’n
60.000 indirecte werkgelegenheid. De toegevoegde waarde wordt geschat op zo’n
1,5% van het BBP, dat wil zeggen zo’n 9 miljard euro40). In onderstaande graﬁeken
wordt de werkgelegenheid op werklocaties die in sterke mate luchthaven- en
luchtvaart georiënteerd zijn, weergegeven. Op deze kantoor- en bedrijfslocaties
werkten in 2010 in totaal meer dan 100.000 personen 41).
Werkgelegenheid Schipholgebonden kantoorlocaties 2006-2010
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40) Luchtvaartnota, april 2009.
41) Uit Monitor Ontwikkelingsstrategie REVS 2010, Bestuursforum Schiphol september 2011.
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2 Wat speelt er nu?
2.1 Uitvoering Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio
In het Bestuursforum Schiphol (BFS) werken de provincie Noord-Holland, de
gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol Group samen aan de
ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio. In 2009 hebben het BFS
en de provincie Noord-Holland de Ruimtelijk Economische Visie Schiphol (REVS)
2009-2030 vastgesteld. In de REVS legt de regio haar visie neer voor de verdere
economische ontwikkeling van de regio. In de REVS staat de ‘metropolitane
strategie’ centraal. Hiermee ligt het accent niet meer op het versterken
van het economisch complex van de luchthaven (de centrale gedachte
van het mainportbeleid), maar op samenhang van metropoolregio en
luchthaven. Uit metropolitane strategie van de REVS volgen voor de komende jaren
de volgende opgaven:
ŝ

§ ©¥¦§¥¡ ©¡  ¥£¢¥§¢¥¥¢¥ £¢Ķ

¦§¥

Ĩ  ¢¥¥¢¥ §¨¦¦¡

Hoofddorp/Schiphol en de Zuidas is het visitekaartje en internationale
toegangspoort van de metropoolregio. Deze corridor heeft twee toplocaties voor
kantoren, maar is in ruimtelijke zin nog te weinig een eenheid, en te weinig
geïntegreerd in de stad. Ook zijn de OV verbindingen niet op het excellente
niveau zoals we dat in concurrerende regio’s zien.
ŝ

§ ©¥¦§¥¡ ©¡ § ¢¡¥¦¡ ©¥

¢¡ ©¡ ª¥¢§¦Ĩ §

betekent een betere ruimtelijke inpassing, meer ruimtelijke kwaliteiten, meer
differentiatie en meer vermenging in plaats van monofunctionaliteit.
Kwaliteit in plaats van kwantiteit moet het credo zijn.
ŝ

¢¥¡¦¥¡ ©¡ § ¦§ ©¦§¡¦ ©¢¢¥ ¥¦©¦§¡¡Ĩ
Selectiviteit moet aansluiten op de dynamiek van de internationale markt. De
opgave is om het accent te verschuiven van toetsing van bedrijven naar het
sturen van locatieontwikkelingen die beter aansluiten bij de wensen van de
doelgroepen.

ŝ

¡§§¡ ¢£ ¡ ¨¦§¥¦§¥§Ĩ ¡  £¢¥¢ ¦ ¡ §¡§ ¡¦¥
clusters geïdentiﬁceerd. Het gaat om bedrijfsclusters als ‘aerospace’, ‘ICT’,
‘mode’, ‘life science’, ‘ﬁnanciële dienstverlening’, ‘versgoederen’, enzovoort.
Deze clusters opereren in een keten van toeleveranciers, afnemers, enzovoort,
en stellen speciﬁeke eisen aan hun bedrijfsomgeving. De opgave is om deze
clusters zodanig te faciliteren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In de Ruimtelijk Economische
Visie Schipholregio wordt
aangegeven welke ruimtelijk
economische ontwikkeling
prioriteit heeft
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De REVS legt dus onder meer vast welke ruimtelijk economische ontwikkelingen
van prioritair belang worden geacht voor het versterken van de internationale
concurrentiepositie en doet een voorzet hoe het beste invulling gegeven kan worden
aan selectief vestigingsbeleid voor Schipholgebonden bedrijven.
De REVS wordt geconcretiseerd in de ‘Ontwikkelingsstrategie REVS’. De
Ontwikkelingsstrategie is een programma voor de ontwikkeling van werklocaties
in de Schipholregio. In de Ontwikkelingsstrategie spreken de partijen van het
Bestuursforum Schiphol af aan welke kwantitatieve en kwalitatieve randvoorwaarden de locatieontwikkelingen moeten voldoen om de internationale
concurrentiepositie van de regio te versterken. Hierbij wordt uitgegaan van de visie
die in de REVS is neergelegd.

Afspraken over selectieve ontwikkeling Schiphol
Aan de Tafel van Alders hebben Rijk, regionale overheden, luchtvaartsector en
omwonenden in 200842) afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Schiphol tot
2020. Op basis van een totale groeiverwachting van 580.000 vliegtuigbewegingen
rond 2020 is geconstateerd dat, vanwege wettelijke vastgestelde milieuruimte,
deze marktvraag niet op Schiphol kan worden geaccommodeerd. Aan de Tafel van
Alders is gekozen voor een selectieve ontwikkeling van Schiphol. Dit betekent dat
Schiphol zich bij capaciteitstekorten moet richten op verkeer dat van belang is voor
het verbindingennetwerk, het zogenaamde mainportgebonden of knooppuntgebonden verkeer. Partijen hebben afgesproken dat er tot 2020 niet meer dan
510.000 vliegtuigbewegingen per jaar op Schiphol mogen worden geaccommodeerd.
Voor de overige 70.000 bewegingen is inzet van regionale luchthavens (bijvoorbeeld
Lelystad en Eindhoven) noodzakelijk.
2.2 ACT
Sinds 2005 werken de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC
en Schiphol Group samen om Amsterdam Connecting Trade (ACT) te realiseren: een
ambitieus programma voor de ontwikkeling van een drietal logistiek georiënteerde
bedrijventerreinen, een multimodaal logistiek systeem en een deel groenontwikkeling (Geniepark). ACT is enerzijds bedoeld om de vraag naar luchtvrachtgeoriënteerde logistieke bedrijfsruimte te accommoderen en aan de andere kant de
concurrentiepositie te versterken door een hoogwaardig, duurzaam en efficiënt
vestigingsmilieu te realiseren. ACT bestaat uit de terreinen Schiphol Zuidoost,
Schiphol Logistics Park en A4 Zone West. ACT wil diverse vervoersmodaliteiten (te
lucht, over de weg, per spoor en over het water) efficiënt aan elkaar verbinden zodat
er een multimodaal logistiek knooppunt ontstaat. Een belangrijke ambitie is om de
terreinen onderling efficiënt te ontsluiten via een Ongestoorde Logistieke
Verbinding (OLV), een vrije vrachtbaan die snelle goederentransport van Schiphol
naar de terreinen en overslagpunten (terminals) mogelijk maakt. De OLV heeft een
aftakking van Schiphol naar Greenpark Aalsmeer via de nieuwe N201. Om
goederenvervoer per spoor mogelijk te maken, is een terminal nodig bij Hoofddorp
in het gebied A4 Zone West, die aansluit op het HSL spoor. Deze ‘HST Cargo
Terminal’ is een van de projecten van ACT waarvoor het kabinet een bijdrage heeft
gereserveerd (11 miljoen euro). Het Rijk heeft eveneens een bijdrage gereserveerd
voor de realisatie van de OLV Greenport (8,3 miljoen euro).

42) Aldersadvies aan het kabinet (oktober 2008)
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Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
(SMASH)
Volgens het regeerakkoord en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
zijn Amsterdam en Schiphol van nationaal ruimtelijk belang en is er sprake van
Rijksverantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van dit gebied. Als redenen
hiervoor worden genoemd de nationale baten en lasten van de stad en de
luchthaven en de beperkte doorzettingsmacht van provincies en gemeenten in de
regio om gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot stand te brengen.
In de Schipholregio komen volgens het Rijk een groot aantal rijksbelangen- en
opgaven samen, waaronder de mainportontwikkeling, de Zuidas, de greenports,
het vervoers- en energienetwerk en de woningbouwopgaven. Het Ministerie van
I&M constateert daarbij dat niet al deze opgaven op de nu voorziene manier
kunnen worden ingepast. Het Rijk vindt het daarom nodig te komen tot heldere
keuzes. Vanwege de gesignaleerde ruimtelijke vraagstukken en het gebrek aan
samenhangende rijksaansturing is het ministerie een rijksprogramma gestart
om te komen toe een Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer (SMASH). Omdat SMASH veel verschillende overheden en
sectorpartijen raakt heeft het programma SMASH een bestuurlijk Stuurgroep
opgericht, waarin naast het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeenten
Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol participeren. De Stuurgroep treedt
op als eerste overlegorgaan voor SMASH en de actualisatie van
Luchthavenindelingbesluit 43)(LIB). Via deze stuurgroep kunnen we onze
ruimtelijk economische belangen behartigen.

43) Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is een AMvB op basis van de Wet Luchtvaart en bevat regels waarbij beperkingen zijn gesteld ten aanzien
van de bestemming en het gebruik van de grond, voor zover die beperkingen noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in
verband met de nabijheid van de luchthaven.
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2.3 SADC
Ten behoeve van de ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio
hebben in 1987 de provincie Noord-Holland, gemeenten Haarlemmermeer en
Amsterdam en Schiphol Group het Bestuursforum Schiphol (BFS) opgericht en de
regionale ontwikkelingsmaatschappij Schiphol Area Development Company
(SADC). Het BFS is het kaderstellend bestuurlijk platform voor de Schipholregio en
formuleert beleid zoals de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio. SADC heeft
zich sinds 1987 beziggehouden met terreinontwikkelingen en marketing en
acquisitie op basis van de gestelde kaders van het BFS. In 2009 hebben alle partijen
in het BFS besloten een nieuwe fase met SADC (SACD-III) in te gaan. Met SADC-III
zijn de belangen van de vier aandeelhouders in SADC gelijkgetrokken. De provincie
vergrootte daarmee haar belang van 18,1% naar 25%. Daarnaast is een kapitaalsinjectie van € 20 miljoen per aandeelhouder afgesproken, waarvan het grootste deel
overigens in de vorm van grondposities heeft plaatsgevonden/ zal plaatsvinden. De
bedoeling van SADC-III is enerzijds om SADC meer slagkracht te geven voor
toekomstige terreinontwikkelingen via het beschikbaar stellen van grondposities.
Anderzijds gaat SADC-III om het versterken van regionale samenwerking. Want met
de kapitaalsinjectie van € 20 miljoen per aandeelhouder wordt ook de verbondenheid aan de samenwerking voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van de
Schipholregio kracht bij gezet. Deze hogere ambities vragen, zeker gezien de
huidige marktomstandigheden, de komende jaren om een scherpere aansturing
van SADC.

3 Wat willen we bereiken?
Vanuit het perspectief van de Schipholregio richten onze activiteiten zich op het
duurzaam versterken van de internationale concurrentiepositie van de
Metropoolregio Amsterdam, met daarbinnen de regio rondom de luchthaven. Zoals
eerder aangeven, is het middel daartoe de metropolitane strategie. Schiphol is een
cruciale concurrentiefactor van de metropoolregio. Niet alleen omdat Schiphol veel
(directe en indirecte) werkgelegenheid en toegevoegde waarde oplevert. Maar ook
omdat het netwerk van rechtstreekse internationale verbindingen van de nationale
luchthaven de metropoolregio snel en efficiënt toegankelijk maakt voor
internationaal opererende bedrijven en kenniswerkers, waardoor de
metropoolregio aangesloten blijft bij de internationale concurrenten.
Het behoud en het versterken van deze netwerkkwaliteit is dus van groot
belang voor de internationale concurrentiepositie. Daarnaast is het voor onze
concurrentiepositie van belang dat de ruimtelijk economische gebiedskwaliteiten
van de Schipholregio worden versterkt. Dit vertalen we in de volgende drie doelen:
3.1 Samenhangende en hoogwaardige ruimtelijke economische ontwikkeling
Schipholregio
We willen dat de regio rondom Schiphol zich in ruimtelijk economische zin zich
voldoende samenhangend en wervend ontwikkelt. Met voldoende samenhangend
bedoelen we dat de ontwikkeling van werklocaties in de Schipholregio goed is
afgestemd op de behoefte van de internationaal opererende markt, de primaire
doelgroep voor de Schipholregio. Deze afstemming heeft een kwantitatieve
component in de zin dat we niet meer locaties en bedrijfsvastgoed ontwikkeld zien
worden dan er behoefte aan is. Daarnaast is er een kwalitatief aspect. We willen
dat de kwaliteit van de werklocaties niet alleen goed is afgestemd met de behoeften
van de internationale doelgroepen, maar ook voldoende is gedifferentieerd en
wervend zijn om de gewenste gebruikers te kunnen verleiden zich in de regio te
vestigen. Met voldoende samenhangend bedoelen we ook dat de werklocaties
optimaal zijn geïntegreerd in het stedelijk weefsel en het landschap en goed zijn
ontsloten, met name met het OV netwerk.

Provincie zet in op behoud
en versterken van zowel
netwerkkwaliteit als
gebiedskwaliteiten ter
verbetering van de
concurrentiepositie
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3.2 Selectieve benutting ruimte in Schipholregio
Doel is om de ruimte in de Schipholregio selectief te benutten, dat wil zeggen alleen
beschikbaar stellen voor ruimtelijk economische ontwikkelingen die bijdragen aan
het proﬁel van een concurrerend internationaal georiënteerd vestigingsmilieu.
Grond in de Schipholregio is schaars en bovendien beperkt inzetbaar vanwege
restricties in verband met luchtvaart. De economische activiteiten in dit gebied
moeten of een duidelijk relatie hebben met de luchtvaartoperatie, zoals activiteiten
in de luchtvrachtketen, of duidelijk bijdragen aan het ruimtelijk economisch
proﬁel. Dit proﬁel staat onder ons eerste doel hierboven omschreven. De primaire
doelgroep zijn bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. Met internationale
oriëntatie bedoelen we gerichtheid op, dan wel binding van bedrijven aan
internationale markten waarvoor de aanwezigheid van een luchthaven met een
netwerk van internationale verbindingen in combinatie met een grootstedelijk
milieu (o.a. kennis, creativiteit, hoogwaardige arbeidsmarkt) belangrijke
vestigingsvoorwaarden zijn.
3.3 Topmilieu voor internationaal georiënteerde logistiek
We willen bijdragen aan de realisatie van een topmilieu voor internationaal
georiënteerde logistiek in de regio. De cluster logistiek heeft zich in rond de
luchthaven sinds eind jaren ’80 sterk kunnen ontwikkelen en is een belangrijke
economische pijler geworden. De sector groeit nog steeds en kan zijn relatieve
voorsprong nog verder uitbouwen door te innoveren en de potenties van de
aanwezigheid van de luchthaven, de Amsterdamse haven en Greenport Aalsmeer
beter te benutten. Betere ruimtelijke clustering en samenwerking zijn daarvoor
randvoorwaardelijk. Dit kan worden geaccommodeerd door de groei van de cluster
op te vangen in een nieuwe hoogwaardige en efficiënte logistieke werkomgeving
(ACT), die wervend is voor internationale logistieke dienstverleners die overwegen
zich in Nederland te vestigen, en ruimte biedt voor innovatieve concepten. Daarbij
willen we mede via de Economic Development Board (AEB) de cluster logistiek
versterken door in te zetten op innovatie en betere samenwerking met onder meer
kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam (zie paragraaf 3.1).

4 Hoe bereiken we dat?
4.1 Doel 1: Samenhangende en hoogwaardige ruimtelijke economische
ontwikkeling Schipholregio
Basisvoorwaarde voor goede afspraken over de ruimtelijke economische
ontwikkeling van Schiphol is een efficiënt overleg daarover in de regio. Wij zullen
onderzoeken in hoeverre daarin nog een verbeterslag is te maken. Samen met de
partners van het Bestuursforum Schiphol stellen we de Ontwikkelingsstrategie
REVS op en voeren deze uit. De Ontwikkelingsstrategie is een programma voor de
ontwikkeling van werklocaties in de Schipholregio. Deze bevat afspraken over
kwantiteit (afgestemd met Plabeka) en kwaliteit. Onze ontwikkelingsmaatschappij
SADC is een van de uitvoerende partijen. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd
in de Monitor REVS.
Indicatoren zijn:
(Afname van) kantorenleegstand in de Schipholregio, relatief ten opzichte van de MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: leegstand Schipholregio = 13,5%, leegstand MRA = 16,4%
Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten
opzichte van MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: Schipholregio 52 vestigingen, MRA totaal: 122
vestigingen.
Toename totale werkgelegenheid op kantoor en bedrijfslocaties in de Schipholregio.
Nulsituatie werkzame personen kantoorlocaties 1 januari 2011 = 82.876,
bedrijfslocaties = 17.594.
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4.2 Doel 2: Selectieve benutting ruimte in Schipholregio
We leggen afspraken omtrent selectieve benutting van de ruimte in de Schipholregio vast in een convenant tussen de provincie Noord-Holland, gemeenten
Haarlemmermeer en Amsterdam, Schiphol Group en SADC. De resultaten (de
ontwikkelingen en bedrijfsvestigingen) zullen jaarlijks gerapporteerd en
geëvalueerd worden in de Monitor REVS.
Indicatoren zijn:
Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten
opzichte van MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: Schipholregio 52 vestigingen, MRA totaal: 122
vestigingen.
Aantal in de Monitor REVS aangeduide twijfelgevallen of onterechte vestigers (nog
geen nulmeting).
4.3 Doel 3: Topmilieu voor internationaal georiënteerde logistiek
We dragen bij aan de realisatie van een topmilieu voor internationaal georiënteerde
logistiek door de ontwikkeling van ACT mede mogelijk te maken. We zullen de
komende jaren het programmabureau ACT blijven ondersteunen en incidenteel
ﬁnancieel dan wel in menskracht bijdragen aan de realisatie van projecten onder de
paraplu van ACT. Op projectniveau reserveren we € 3 miljoen voor de uitvoering van
de Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport naar ACT en zullen wij de
projectcoördinatie op ons nemen. Onze ontwikkelingsmaatschappij SADC voert het
algemene programmamanagement voor ACT uit. Ook zal SADC de uitgifte van
Schiphol Logistics Park, het tweede logistieke bedrijventerrein van ACT, vanaf 2011
uitvoeren. Daarnaast zal SADC de uitgifte van de A4 Zone West, het derde terrein
van ACT, in deze agendaperiode voorbereiden. Tenslotte wordt in samenwerking
met Franse marktpartijen, verenigd in EuroCarex, gestudeerd op een business case
voor de exploitatie van een vrachtverbinding per spoor met Parijs, die kan
resulteren in een realisatiebesluit voor de HST Cargo terminal bij Hoofddorp.
Indicatoren zijn:
Projectrealisatie OLV Greenport (nulmeting 2011: geen OLV Greenport)
Uitgifte Schiphol Logistics Park (nulmeting 2011: nog geen uitgifte SLP)
Realisatiebesluit HST Cargo terminal (nulmeting 2011: diverse studies, verkenning
business case met EuroCarex partners, nog geen realisatiebesluit).

5 Welke andere partijen zijn erbij betrokken?
De samenwerking rondom de ruimtelijk economische ontwikkeling van Schiphol
vindt primair plaats het Bestuursforum Schiphol. Hierin werken provincie,
Haarlemmermeer, Amsterdam, en Schiphol Group samen, met SADC als
uitvoeringsorganisatie. Daarnaast werkt de provincie samen met het Platform voor
bedrijven en kantoren (Plabeka) voor wat betreft de kwantitatieve afstemming van
vraag en aanbod in de Schipholregio en de MRA. Onze economische samenwerking
in de MRA (Platform Regionaal Economische Samenwerking, PRES en Economic
Development Board Amsterdam) heeft naast Plabeka vooral relevantie voor de
ontwikkeling van logistiek als topsector. In paragraaf 7.3 geven we aan hoe wij (met
partners als Amsterdam Airport Area) inzetten op de internationale marketing van
en acquisitie voor de Schiphol- en Metropoolregio.

6 Welke middelen zetten we daarvoor in?
Om de samenwerking in het Bestuursforum Schiphol te faciliteren, stellen we
jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Dit is bedoeld voor ondersteuning van het
secretariaat (€ 15.000) en de rest voor de uitvoering van opdrachten als het opstellen
van de Ontwikkelingsstrategie REVS.
Voor het programmabureau ACT stellen we jaarlijks € 100.000 beschikbaar.
Voor de realisatie van de OLV Greenport hebben wij € 3 miljoen gereserveerd
(amendement bij de begroting 2011, bij statenmotie november 2010).
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4.2 Havenindustrieel complex Noordzeekanaalgebied
Economisch belang
De havens langs het Noordzeekanaalgebied, hebben het eerste halfjaar van 2011
afgesloten met een stijging van de overslag met ongeveer 3 procent ten opzichte van
het eerste half jaar van 2010.
Het herstel in het Noordzeekanaalgebied werd vorig jaar ingezet, nadat in 2009 de
gevolgen van de economische crisis merkbaar werden.
De afgelopen 10 jaar is de goederenoverslag achter de sluis met een kleine 28 miljoen
ton toegenomen naar bijna 73 miljoen ton. Inmiddels is het Noordzeekanaalgebied
qua verslagvolume de 4e haven in de Hamburg-Le Havre-range (2010).Het gebied
rondom het Noordzeekanaal is behalve een knooppunt in goederenstromen ook een
vestigingsplaats voor kadegebonden, havengerelateerde activiteiten en milieuhinderlijke bedrijven. Met name de stad Amsterdam heeft de afgelopen jaren
milieuhinderlijke bedrijven uit de binnenstad verplaatst naar de droge zeehaventereinen en de overige droge terreinen.
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Sectoren die in het gebied zijn gevestigd zijn onder andere de metaal(bewerkings)
industrie,de voedingsmiddelenindustrie en energiesector. Op de terreinen langs
het kanaal zijn ruim 30.000 banen direct verbonden met de haven en havengerelateerde industrie. Deze activiteiten genereren jaarlijks 3,5 miljard euro aan
toegevoegde waarde.
Bezien over een reeks van jaren laten de havenactiviteiten in het Noordzeekanaalgebied een hoge groei van de arbeidsproductiviteit zien. Deze ligt structureel hoger
dan de groei van de arbeidsproductiviteit in de rest van regionale economie. Het
gaat over het algemeen om bedrijven die internationaal concurreren en daardoor
continu moeten investeren in productiviteitsverhogende technieken.
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Private haveninvesteringen Noordzeekanaalgebied
Constante prijzen (x mln €)
(prijsniveau 2000)
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Het Noordzeekanaalgebied is naast Almere het enige gebied binnen de MRA waar
bedrijven die milieuruimte nodig hebben zich kunnen vestigen c.q. naar toe
verplaats kunnen worden.

Wat speelt er nu?
Het Noordzeekanaalgebied is niet alleen belangrijk voor de economie in NoordHolland maar ook voor de Nederlandse economie en voor die van Europa. Deze
regio vervult immers een grote rol in de verbinding met het Europese
achterland. Een nieuwe grote zeesluis is cruciaal voor de ontwikkeling
van de Amsterdamse havenregio en van groot belang voor het nationale
en internationale goederentransport.
Het vervoer van goederen via zee neemt toe. Daarbij worden de zeeschepen steeds
groter en vooral breder. De Noordersluis uit 1929 wordt dan ook te klein. Deze sluis is
de toegangspoort voor zeeschepen tot het Noordzeekanaalgebied.
Op 24 november 2009 heeft de Provincie het convenant planstudie fase Zeetoegang
IJmond ondertekend. Hierdoor kon begin 2010 worden gestart met de planstudie,
het uitgangspunt van dit onderzoek is het verbeteren van de bereikbaarheid van de
havens langs het Noordzeekanaal. Begin 2012 worden de resultaten van de
planstudie gepresenteerd. Op basis hiervan nemen de betrokken partijen, het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), gemeente Amsterdam en de
provincie Noord-Holland een go/no go besluit.

Na een positief besluit volgt de planologische procedure en het opstellen van onder
andere een Milieueffectrapportage. Ook start dan de aanbestedingsprocedure voor
de uitvoering van de aanleg van de zeesluis. Op basis hiervan wordt aan de

Tweede Zeesluis cruciaal voor
Amsterdamse havenregio
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convenantpartners het realisatiebesluit voorgelegd. Dit wordt het tweede go/no-go
besluit.
Ten behoeve van de optimale benutting van het haventerrein wordt het onderzoek
Optimale benutting bestaand havengebied uit de structuurvisie uitgevoerd. Dit is
een bouwsteen voor een besluit over een eventuele noodzaak van uitbreidingsruimte voor de haven. In de tussentijd kunnen in de Wijkermeerpolder en de
Houtrakpolder (Rijksbufferzone) geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden
die een eventuele uitbreiding van de haven onmogelijk maken.

Wat willen we bereiken?
Binnen de regio zijn er verschillende inzichten over de ontwikkeling van de haven.
Daarom heeft het Bestuursplatform, onder regie van de provincie, besloten tot
het maken van een Visie Noordzeekanaalgebied 2040. In het
Bestuursplatform zijn vertegenwoordigd: de gemeenten langs het
kanaal, Kamer van Koophandel Amsterdam, Tata Steel IJmuiden N.V.,
Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Provincie. Doel is om een gezamenlijk
beeld te ontwikkelen over de functie van het havenindustrieel complex binnen de
MRA.
Deze havenvisie zal ook leidend zijn voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda.
Naast deze gezamenlijke visie willen wij ons de komende jaren richten op:
ŝ
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Hoe bereiken we dat?
In 1995 heeft de provincie samen met de gemeenten rond het Noordzeekanaal, de
particuliere havenbeheerders en de Kamer van Koophandel het Masterplan
Noordzeekanaalgebied opgesteld onder het motto: “Samenwerken aan duurzame
economische ontwikkeling met een open oog voor leefbaarheid”.Met als doel het
bevorderen van de economische ontwikkeling in het gebied. Hierdoor wordt de
internationale concurrentiepositie van de haven, industrie en logistiek in het
Noordzeekanaalgebied versterkt. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn bij deze
versterking een belangrijke randvoorwaarde.
Iedere vijf jaar wordt de samenwerking in het Bestuursplatform geëvalueerd. De
evaluatie in 2010 heeft ertoe geleid dat er een nieuwe samenwerkingsagenda is
opgesteld. Tevens is de rol van de provincie in het Noordzeekanaalgebied vergroot
door het projectbureau Masterplan (opgericht ter uitvoering van het Masterplan)
onder regie van de provincie te brengen.

Welke andere partijen zijn betrokken?
In het Masterplan Noordzeekanaalgebied (NZKG) werken de gemeenten
Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen, Zaanstad, de
Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Zeehaven IJmuiden, Corus
en de Provincie Noord-Holland samen. Zij vormen het Bestuursplatform.
De politieke vertegenwoordigers in het Bestuursplatform leggen de voorstellen ter
besluitvorming voor aan hun bestuur, colleges en/of gemeenteraden.
Het Masterplan NZKG kent ook een klankbordgroep waarin maatschappelijke
organisaties gevraagd of ongevraagd het bestuursplatform adviseren.

Provincie stelt een nieuwe Visie
Noordzeekanaalgebied 2040 op.
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Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het belangrijkste instrument is de structuurvisie, vooral het tijdig reserveren van
voldoende ruimte voor havens en havengebonden economische activiteiten.
De gereserveerde middelen (€ 55 miljoen) voor de aanleg van de tweede zeesluis
blijven beschikbaar.
Bestaande programma’s als ‘HIRB’, ‘Water als Economische Drager’ en
‘Kansenkanon’ kunnen mede bijdragen aan de projecten die geïnitieerd zijn vanuit
het MasterplanNoordzeekanaalgebied.
Jaarlijkse bijdrage aan het Masterplan Noordzeekanaalgebied: € 54.000,– t.b.v.
Projectbureau en uitvoering van projecten.

4.3 Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noo rd
Hoewel de provinciale inzet rond Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noord uitgewerkt worden in de Agenda Landbouw doet het recht aan het
economisch belang van beiden om er in de Economische Agenda kort op in te gaan.

Economisch belang?
De land- en tuinbouw is één van de belangrijkste economische sectoren van
Nederland. Wanneer we kijken naar de export dan draagt de sector tuinbouw en
uitgangsmateriaal 19% bij aan het overschot op de Nederlandse handelsbalans.
Hiermee is ook direct een verband te leggen met de logistieke sector. Zo vervoert één
op de drie vrachtwagens agrarische producten en is één op de zes vrachtvliegtuigen
gevuld met tuinbouwproducten.
De landbouw heeft circa 60 procent van de grondoppervlakte van de provincie in
beheer. De landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economie en vervult een
cruciale rol als beheerder van het landschap.
Als verlengstuk en in de achtertuin van de Metropoolregio Amsterdam bevindt zich
in de regio Noord-Holland Noord de Agriboard. Een sterk internationaal
georiënteerde regio, dat zich snel ontwikkelt met onder andere drie grote
glasconcentratiegebieden (Glasdriehoek) met een totaal oppervlakte van bijna 1000
hectare (inclusief verspreid liggend glas). Het glastuinbouwgebied Agriport A7 is de
aangewezen locatie voor glastuinbouwbedrijven die moeten worden verplaatst uit
de Randstad. Een gebied gericht op de glasgroenteteelt in samenhang met twee
grote vollegrondsgroentecentra. Het aan Agriport gekoppelde agrarische
bedrijventerrein ontwikkelt zich tot logistieke draaischijf die de glasgroenten en
vollegrondsgroenten aan elkaar verbindt. Tevens is een duurzame verbinding met
een aquacultuurpark in ontwikkeling. De regio Noord-Holland Noord is het meest
veelzijdige agribusinessgebied van Nederland met een productiewaarde van
ongeveer 3 – 3, 5 miljard euro. Alleen al 15 tot 20 duizend mensen hebben daar een
baan in de primaire agri-sectoren.
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Prominent in de Noordvleugel van de Randstad in de directe omgeving van
mainport Schiphol bevindt zich het belangrijke agro-economische cluster
Greenport Aalsmeer: een sierteeltcomplex van internationale faam. Rond Aalsmeer
hebben sierteelt, veredeling, veiling, productie en handel zich geconcentreerd tot
één van de wereld grootste handels- en kenniscentra voor bloemen en planten.
Nederland heeft daarmee een leidende positie als het gaat om een internationale
draaischijffunctie voor de sierteelt. Een complex dat niet alleen door handel, maar
ook door goede bereikbaarheid de aanwezigheid van een primaire dagvoorraad en
een sterke veredelingssector haar positie heeft veroverd. Greenport Aalsmeer heeft
qua werkgelegenheid een omvang die direct en indirect vergelijkbaar is met
Schiphol. Deze werkgelegenheid komt niet alleen voort uit de primaire productie in
de kas maar ook uit het complex van handels-, logistieke en dienstverlenende
activiteiten. Daarbij mag ook de maakindustrie niet worden vergeten die een
belangrijke bijdrage levert aan de innovatieve uitstraling van de sector. Het totale
greenport complex leidt dus niet alleen tot directe banen in dit cluster maar leidt
ook tot indirecte werkgelegenheid dat tezamen geschat wordt op 50.000
arbeidsplaatsen.

42 miljoen bloemen en planten worden elke dag geleverd door 10.000 producenten
uit 77 landen die via 125.000 transacties worden herverdeeld over 5000
groothandels die dit in 143 landen verdelen over alleen al in Europa 100.000
detaillisten.44)

Wat speelt er nu?
Het kabinet heeft in het Regeerakkoord en speciﬁek in de nota ‘Naar de top’, ingezet
op de stimulering van negen economische topsectoren en clusters. Hierbij zijn twee
topsectoren te vinden met relaties in de Agrosector: de tuinbouw en uitgangsmaterialen en agro & food.
Deze topsectoren worden weerspiegeld in de Agriboard met Seed Valley en de
Greenport Aalsmeer. Beide clusters zetten in op het behoud en versterken van de
agroketen en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Zij zetten daarbij in op een aantal
programma’s rond de thema’s:
ŝ
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De kenmerken van de clusters uiten zich in:
ŝ
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uitdagingen te leveren.
Het nieuwe beleid rond de topsectoren, de herpositionering van Greenport Holland
en de uitwerking van de programma’s van Seed Valley, Agriboard en Greenport
Aalsmeer krijgen vorm, waarbij bovengenoemde kenmerken als uitgangspunten
zijn geformuleerd.

Wat willen we bereiken?
De provincie Noord-Holland zet in op het behoud en versterking van het
glastuinbouwcomplex en de marktplaats voor de sierteeltsector rond de Greenports
Aalsmeer en de Duin-en Bollenstreek. We willen deze regionale clusters versterken
en de Agriboard in Noord-Holland Noord laten uitgroeien tot greenport en ‘verstuin’
voor Noordwest Europa.
Overheid en bedrijfsleven werken samen om de kracht van Greenport Aalsmeer te
behouden en versterken voor de Noord-Hollandse én Nederlandse economie. Het
voortdurend innoveren draagt daaraan bij. We willen een sterk tuinbouwcluster
waarbij een krachtige, consistente overheid faciliteert en regisseert 45).
De afgelopen jaren is er hard gebouwd aan een structuur waar zogenaamde quickwins leidde tot snel zichtbare resultaten in de clusters. De komende vier jaar zetten
wij samen met de topregio’s in om het verder vorm geven en de uitrol van de
programma’s zoals deze zijn vastgelegd in de visiedocumenten van de clusters. Dit
zal leiden tot een verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw in NoordHolland Noord en de internationale concurrentiepositie versterken. De agenda
landbouw en visserij zal hier dieper op ingaan.
De clusters zijn daarbij aangesloten bij de thema’s van Greenport Holland en het
bedrijfslevenbeleid van het Rijk.

Hoe bereiken we dat?
De overheid (Rijk, provincies en gemeenten) creëert de randvoorwaarden voor het
bedrijfsleven om te kunnen ondernemen, zodat de internationale
concurrentiekracht van het Nederlandse agrocluster wordt versterkt.
Wij willen glastuinbouwgebieden rond Aalsmeer en in Noord-Holland
Noord in samenhangend beleid, en aansluitend op het topsectorenbeleid van het
Rijk, verdere ontwikkelingsmogelijkheden bieden.
Greenport Aalsmeer
In de Greenport Aalsmeer zetten we in op het verbeteren van het functioneren van
de glastuinbouwketen en de internationale marktplaats door:
1

De reconstructie van 237 ha (t/m 2025) verouderde glastuinbouwlocaties door
o.a de inzet van het provinciale TWIN-H programma herstructurering
glastuinbouw Greenport Aalsmeer

2

Actualisatie MLT2025 in 2012

3

Opstellen van een innovatieprogramma in 2012 (aansluitend bij het thema
Flowers en Food van de AEB)

4

Aansluiting van Greenport Aalsmeer op CO2 netwerk voor 2015

5

Het verbeteren van de bereikbaarheid onder andere in relatie tot seaport
(Noordzeekanaalgebied), airport (Schiphol), (parameter 10% reductie op de
transporttijden van bloemen naar de veiling eind 2015)

6

De positionering en versterking imago van de sector (parameter: aantal
bezoekers paviljoen Bloomin’Holland op de Floriade 2012).

45) Bron: kernboodschap Greenport Holland

Provincie biedt verdere
ontwikkelings-mogelijkheden
voor glastuinbouwgebieden
rond Aalsmeer en in
Noord-Holland Noord.
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De stuurgroep Greenport Aalsmeer stuurt een uitvoeringsprogramma aan
gebaseerd op het strategische visiedocument MLT 2025. De gedeputeerde Landbouw
trekt deze stuurgroep. Door aansluiting van Zuid-Hollandse gemeenten Kaag en
Braassem en Nieuwkoop en de verbreding van het programma zal ingezet worden
op een herziening van het visiedocument MLT 2025.
Het innovatieprogramma van de Greenport Aalsmeer sluit aan bij het thema
Flowers & Food van de AEB en zal aansluiten bij de innovatieagenda van de
topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal De samenwerking op het gebied van
veredeling, uitgangsmateriaal en daaraan gerelateerde handel is in de Greenport
georganiseerd in Blooming Breeders en zal leiden tot een Green Life Sciences Hub.
Via de kenniscentra in Amsterdam (UvA) zal deze ook een verbinding leggen met
Seed Valley. In de Agenda Landbouw zal speciﬁek worden ingegaan op deze
programma’s.
Agriboard
Door de aansluiting te vinden met Greenport Holland zal de cluster Agriboard
Noord-Holland Noord zich verder positioneren als Greenport. De gedeputeerde
Landbouw heeft mede vanuit de rol als voorzitter van de stuurgroep

Agriboard Noord-Holland
Noord moet zesde nationale
Greenport worden

Agriboard zitting in de kerngroep van de overheidskolom in Greenport
Holland.
Via het programma ‘Vizier op de Toekomst’ wordt ingezet op de verdere
ontwikkeling van de Agribusiness, als één van de ‘economische drivers’ in de regio.
De ontwikkeling is sterk gericht is op het gezamenlijk en gestructureerd toewerken
naar de versterking van innovatiekracht en leercultuur van ondernemers binnen de
sector. Het programma omvat drie onderdelen.
1

de ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda in 2012, waarin de
thema’s worden benoemd die op lange termijn zeer relevant zijn voor de
Agribusiness

2

de ontwikkeling van 4 concrete innovatieclusters in 2013 met pionierende
ondernemers uit de regio, welke aansluiten bij de thema’s als nieuwe
agrologistieke concepten en verwaarding van reststromen .

3

kennisdeling richting alle belanghebbende stakeholders in en buiten de regio
(olievlekwerking en positionering)
a

voor Seed Valley een onderzoek in 2012 naar de vestiging van een regionaal
centre of excellence

b

het opstellen van een bidboek voor de Floriade in 2012

Met de kandidaatstelling voor de Floriade 2022 wordt ingezet op een vernieuwend
ruimtelijk economisch concept met de focus op 2033. In 2012 zal dit leiden tot een
bidbook Floriade. De Agribusiness legt hierbij verbanden met andere
sectoren als natuur, recreatie, water en duurzame energie als basis voor
een regionale duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee wil de regio
haar ambitie waar maken om uit te groeien tot verscentrum voor Noord-West
Europa.
Aan de basis hiervan staat het uitgangsmateriaal met een sterke internationale
positie van Seed Valley. Wij zetten in op het behoud en versterken van deze sector
door naast goede vestigingscondities ook onderzoek te doen naar een center of
excellence waar kennis en onderwijs elkaar ontmoeten.
Op projectniveau zal de rol van de provincie Noord-Holland variëren van:
1

Het faciliteren van agriclusters

2

Prikkelen en motiveren van bedrijven en organisaties

3

Regisseren van processen

4

Scheppen van kaders zoals vastgelegd in de provinciale structuurvisie en
bijbehorende verordening

Regio stelt zich kandidaat voor
de Floriade 2022
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Welke andere partijen zijn betrokken?
Ministerie I &M, Ministerie ELI, Agentschap NL, Flora Holland, Banken, LTO
Noord, LTO Noord Glaskracht, KAVB, EU, gemeenten, Productschap Tuinbouw,
Innovatienetwerk Agro. LTO Nederland, horizontale en verticale agroketen
bedrijfsleven, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Imaris, Greenport
Aalsmeer, Agriboard, Seed Valley, Zaadveredelingsbedrijfsleven, Blooming
Holland, NAKTuinbouw, Blooming Breeders, Plantum, TTI Groene Genetica,
Wageningen UR, UvA, Universiteit Leiden, TNO, Syntens, Kamer van Koophandel
Noordwest, Kamer van Koophandel Amsterdam, First in Food, Clusius College,
Greenport Holland, AEB

Welke middelen zetten we hiervoor in?
De provincie Noord-Holland levert menskracht bij de uitrol van programmaonderdelen behorende bij de kerntaken van de provincie en aansluitend bij de
beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de Agenda Landbouw. Vanuit het
landbouwbudget wordt een bijdrage geleverd in de continuïteit en programmacoördinatie via een bijdrage aan de publieke-private samenwerkingsconstructie
Agriboard en Greenport Aalsmeer. Beide geven in een stichting uitvoering aan de
programmaonderdelen. Voor speciﬁeke onderdelen uit de programma’s is geld
beschikbaar uit het GLB en POP.
Voor de herstructurering van de glastuinbouw in de greenport Aalsmeer is 10
miljoen euro beschikbaar tot 2025, gekoppeld aan het MLT 2025.
Het programma “Vizier op de toekomst” van de Agriboard wordt ondersteund
middels een EFRO bijdrage.

4.4 Bedrijventerreinen
Voor een goede concurrentiepositie is het belangrijk te beschikken over voldoende
ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Wil je immers een interessant
vestigingsklimaat bieden voor vestiging van nieuwe (internationale) bedrijven, dan
zul je voldoende ruimte met voldoende kwaliteiten moeten kunnen bieden. De
provincie wil dat er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen door eerst
de mogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen te benutten door te
intensiveren en herstructureren. Daarnaast zal, tegelijk met het optimaliseren van
het ruimtegebruik op bestaande terreinen, ook in beperkte mate ruimte moeten
worden gezocht voor nieuwe locaties. Ten aanzien van bedrijventerreinen zijn
afspraken gemaakt met andere overheden om gezamenlijk te komen tot een
succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid dat
bijdraagt aan de economische en ruimtelijke kwaliteit van Nederland 46). Met de
provinciale structuurvisie en het convenant bedrijventerreinen zijn twee kaders
vastgesteld voor het bedrijventerreinenbeleid.

Economisch belang?
Ruim een derde van de werkgelegenheid in Nederland bevindt zich op
bedrijventerreinen. Dat geeft gelijk het belang aan van bedrijventerreinen voor de
Nederlandse economie. Dat belang wordt nog eens benadrukt door het feit dat de
werkgelegenheidsgroei (tussen 1999 en 2006) gemiddeld sneller is bij bedrijven
gevestigd op een bedrijventerrein dan bij bedrijven op andere locatietypen 47).
Daarbij is waarschijnlijk sprake van een natuurlijk selectieproces; snelgroeiende
bedrijven kunnen alleen op bedrijventerreinen voldoende uitbreidingsruimte
vinden.

46) Convenant bedrijventerreinen 2010-2020,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/convenant-bedrijventerreinen-2010-2020.html
47) Planbureau voor de Leefomgeving (2008), Werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen, december 2008
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Wat speelt er nu?
Grote herstructureringsopgave
De herstructureringsopgave is nog groot: recent onderzoek in het kader van het
opstellen van regionale herstructureringsprogramma’s48) wijst uit dat in NoordHolland Noord nog zo’n 670 ha bedrijventerrein verouderd is en in Noord-Holland
Zuid 3706 ha. In Noord-Holland Zuid gaat het om relatief zware ingrepen
(revitalisering en herproﬁlering) om de bedrijventerreinen weer op te knappen met
indicatieve kosten van € 150.000 - € 800.000 per ha. Van deze verouderde terreinen
valt een deel binnen de opgave die met het Provinciaal Herstructurerings
Programma kan worden aangepakt:

Opgave

Oppervlakte
NHN

Oppervlakte
NHZ

Totaal
oppervlakte
in ha

195

430

625

Revitalisering

163

1613

1776

Herproﬁlering

246

394

640

Facelift

Bron: PHP Update 2011

In absolute zin is de opgave in Noord-Holland Zuid veel groter dan in Noord-Holland
Noord. Daarnaast gaat het in Noord-Holland Zuid ook om een zwaardere
herstructureringsopgave.
In april 2010 hebben Gedeputeerde Staten het Provinciaal Herstructurerings
Programma (PHP) 2009-2020 vastgesteld en is dit PHP ook goedgekeurd door het
rijk. Daardoor heeft decentralisatie van € 13,5 miljoen voor het uitvoeren van het
PHP plaatsgevonden. Ook Provinciale Staten hebben voor het uitvoeren van het PHP
€ 10 miljoen gereserveerd.
Dreigend overaanbod
Om het aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de
vraag voert de provincie samen met gemeenten (en betrokkenheid van het
bedrijfsleven) eens in de 4 jaar behoefteramingen uit waarmee vraag en aanbod
zowel kwantitatief als kwalitatief met elkaar in evenwicht worden

Door dreigend overaanbod is de
ontwikkeling van 3 locaties in
Noord-Holland Noord bevroren

gebracht. Eind 2008, begin 2009 is dat uitgevoerd in Noord-Holland
Noord. Vanwege een dreigend overaanbod is daarbij de ontwikkeling van
een drietal locaties bevroren, en dit is vastgelegd in de Structuurvisie (De Veken/
Opmeer, Zijtwende/ Schagen & Niedorp en een deel van Robbenplaat/
Wieringermeer).
Voor Noord-Holland Zuid is in Plabeka-verband gewerkt aan het herijken van de
behoefte. Ook in deze regio wordt het aanbod aan bedrijventerreinen teruggebracht
en/of gefaseerd om dreigend overaanbod te voorkomen. De planningsopgave die
daarbij is afgesproken wordt in 2011 voorgelegd aan Provinciale Staten.
Regionale samenwerking
Zowel in het convenant bedrijventerreinen 2010-202049) als in de provinciale
structuurvisie staat regionale samenwerking centraal bij het bereiken van een
succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid. De
bedrijventerreinenmarkt is immers een regionale (grond)markt en mede
daardoor is het nodig om het bedrijventerreinenbeleid regionaal te

Regionale samenwerking staat
centraal

organiseren. In Noord-Holland is die regionale samenwerking al ver
gevorderd, zeker in vergelijking met andere delen van het land. De
regionale samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek met het transformatiefonds, de

48) Bron: Provinciaal Herstructureringsprogramma Update 2011, Provincie Noord-Holland, april 2011
49) Convenant bedrijventerreinen 2010-2020,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/convenant-bedrijventerreinen-2010-2020.html
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samenwerking in Plabeka-verband rond de herstructurering en de Mooi Nederland
pilot in West-Friesland zijn stuk voor stuk voorbeeldprojecten voor heel Nederland.
Nog steeds een overheidsgestuurde markt
Van oudsher is de bedrijventerreinenmarkt in Nederland een door overheden
gedomineerde markt. Om te komen tot een meer professionele en gebiedsgerichte
aanpak is het nodig om een grotere betrokkenheid te verkrijgen van private partijen
(beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers en beheerders). Daarom is landelijk
gepleit voor meer verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt50). Het huidige
ﬁnancieel-economische klimaat biedt op de middellange termijn kansen voor
verdere verzakelijking. Ondernemers kunnen kiezen voor het afstoten van bedrijfsvastgoed en voor sale-and-lease-back om zo investeringsgeld uit geïnvesteerd
vermogen beschikbaar te krijgen. Aan de aanbodkant oriënteren beleggers en
buitenlandse partijen zich op de bedrijfsruimte- en bedrijventerreinenmarkt. Per
saldo zijn de meeste beleggers en ontwikkelaars nu echter nog terughoudend met
het innemen van posities op bedrijventerreinen51).

Wat willen we bereiken?
De aantrekkingskracht en internationale concurrentiepositie verder verbeteren
door voldoende en kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden te bieden voor
bestaande en nieuwe bedrijven op werklocaties. Dat willen we bereiken door:
1

Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het efficiënt benutten van
de bestaande terreinen. Voorwaarden voor zo’n zorgvuldige planning zijn
gesteld in de provinciale structuurvisie (SER-ladder). Een zorgvuldige
planning gaat uit van reële ontwikkelingsscenario’s en gaat niet alleen uit van
kwantiteit (omvang van locaties), maar ook van kwaliteit (aan wat voor
typen locaties is behoefte). Een zorgvuldige planning betekent ook

SER-ladder uitgangspunt bij
zorgvuldige planning

dat door middel van goede monitoring vraag en aanbod beter op
elkaar worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op
behoefteramingen en opgaven in regio’s.
2

De doelstellingen van de provincie ten aanzien van herstructurering van
bedrijventerreinen zijn in 2009 vastgesteld en opgenomen in het Provinciaal
Herstructurerings Programma (PHP). De totale doelstelling van het PHP is
herstructurering van 870 ha in de periode 2009-2013.
Een zorgvuldige planning bereiken we door het organiseren en stimuleren van
regionale samenwerking en het vastleggen van de planningsopgave in de
provinciale structuurvisie.

3

Regionale samenwerking: regionale samenwerking staat centraal in het
provinciaal bedrijventerreinenbeleid en is in Noord-Holland al ver gevorderd.
In verschillende regio’s zijn al gezamenlijke programma’s ten aanzien van

51) Roadmap verzakelijking bedrijventerreinenmarkt, ministerie IenM en EL&I, 17-09-2010,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2010/09/17/roadmap-verzakelijking-bedrijfsmarkt.html
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herstructurering en programmering van nieuwe bedrijventerreinen. Echter,
deze onderdelen vertonen in een aantal regio’s nog te weinig samenhang. De
provincie heeft dan ook deze regio’s opgeroepen om te komen tot een
samenhangend bedrijventerreinenprogramma waarin de programmering van
nieuwe terreinen en de herstructurering van bestaande terreinen samen
komen. Daarnaast moet duurzaam beheer deel uit maken van dit programma.
Door het invoeren van duurzaam beheer wordt voorkomen dat nieuwe
veroudering optreedt. De onderlinge samenhang tussen nieuwe en bestaande
bedrijventerreinen kan worden versterkt door een ﬁnanciële koppeling tussen
oude en nieuwe bedrijventerreinen te maken; verevening. Basis daarvoor is
een regionaal grondprijsbeleid waarin gemeenten dezelfde methode hanteren,
zoals het residueel berekenen van grondprijzen. Via dit grondprijsbeleid kan
wellicht ook meer ﬁnanciële ruimte worden gevonden voor de ﬁnanciering van
de herstructurering.
4

De Verzakelijking: verzakelijking is een langetermijnstrategie, gericht op
behoud en groei van de waarde van bedrijventerreinen door een professionele
en gebiedsgerichte aanpak, via een grotere (ﬁnanciële) betrokkenheid van
private partijen (beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, beheerders) in
samenspraak met overheden. Uitwerking van deze strategie kan stapsgewijs
bijdragen aan het beter functioneren van bedrijventerreinen, het beperken of
voorkomen van veroudering en het effectiever inspelen op de behoeften en
wensen van (eind-) gebruikers. Waar mogelijk zullen we, ook op regionaal
niveau, de aansluiting zoeken bij de verzakelijkingsstrategie.

Hoe bereiken we dat?
De aanpak van de provincie is in principe bottom-up. In regionale
samenwerkingsverbanden, waarbij de regionale ontwikkellingsbedrijven een
belangrijke rol spelen, (zie § 7.2 ) zoals Plabeka worden regionale programma’s
opgesteld die als bouwsteen dienen voor provinciale programma’s als het PHP en de
provinciale planningsopgave. Hoewel die regionale samenwerking geborgd wordt
door bestuurlijke afspraken, is met de provinciale structuurvisie en de
bijbehorende verordening een ‘vangnet’ gecreëerd om ervoor te zorgen
dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
In algemene zin hebben wij als provincie de rol van ruimtelijke beleidsbepaler en
regisseur (provinciale structuurvisie Noord-Holland met bijbehorende
verordening), inclusief het vaststellen behoefteramingen bedrijventerreinen en
kantoren. Daarnaast vervullen we de rol van stimulator ten aanzien van
herstructurering en kennisuitwisseling/monitoring.

Stimuleren herstructurering bestaande bedrijventerreinen
Herstructurering van bedrijventerreinen is door de provincie Noord-Holland actief
opgepakt vanaf 2002, met vanaf 2004 een succesvolle subsidieregeling
Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB). De
afgelopen anderhalf jaar is het onderwerp onder invloed van de (rijks-)commissie

Minervahaven, Amsterdam

VOOR
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Provincie heeft ruimtelijke
regierol en stimuleert
herstructurering en
kennisuitwisseling
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Noordanus (Taskforce Herstructurering bedrijventerreinen) nadrukkelijk op de
bestuurlijke agenda geplaatst, resulterend in het Convenant Bedrijventerreinen
2010-2020 (rijk, IPO en VNG), afgesloten op 27 november 2009. De provincies hebben
in dit convenant de rol van regisseur van het provinciale en interregionale bedrijventerreinenbeleid (conform het advies van commissie Lodders) toebedeeld gekregen.
De actieve rol van de provincie blijkt onder andere uit het feit dat de provincie vanaf
2004 52 herstructureringsprojecten heeft gesubsidieerd (HIRB) met een totale
omvang van 1767 hectare. De 40,2 miljoen euro aan subsidie heeft uiteindelijk
224 ha ruimtewinst en vele duurzame maatregelen opgeleverd. De investeringen
van andere partijen (met name gemeenten) lagen een factor 10 hoger.
Voor het ondersteunen van de regionale samenwerking bij de herstructurering en
daarmee het behalen van de doelstellingen van het Provinciaal Herstructurerings
Programma worden vanaf 2011 de uitvoeringsregelingen HIRB-Light en HIRB-Privaat
ingezet.
Beide uitvoeringsregelingen richten zich op de zwaardere herstructureringsprojecten, maar HIRB-light richt zich op de openbare ruimte en HIRB-privaat op
het opknappen van verouderde private ruimte op bedrijventerreinen52). In 2012
zullen beide regelingen geëvalueerd worden zodat er in 2013 een besluit kan worden
genomen over een eventuele voortzetting.

Pilotbureau herstructurering:
In 2009 startte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een experiment met als
belangrijkste doel de herstructurering in de MRA te versnellen. Het Pilotbureau
Herstructurering Bedrijventerreinen bundelde de deskundigheid van de Regionale
Ontwikkelings Bedrijven RON, Haven Amsterdam, OGA, SADC en Ilocator op het
gebied van de herstructurering in 1 bureau en startte met het aanjagen van de
aanpak van verouderde terreinen. Doel was:
ŝ
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organisatie te vergroten.
*) actief aan de slag gaan van het pilotbureau komt neer op de volgende rollen:
1

aanjager: verschillende partijen overtuigen van het nut van de
herstructurering

2

smeerolie: partijen nader tot elkaar brengen in de uitvoering

3

mentor: leveren van kennis aan al samenwerkende partijen

4

regelen ﬁnanciering: mogelijkheden voor subsidie verkennen alsmede inzet
van eigen gelden van partijen.

Door de succesvolle aanpak (bundeling van kennis en kunde) stelt de uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 de voortzetting van deze aanpak voor. De pilot stopt
formeel en het experiment wordt voortgezet in de vorm van het Projectbureau
Herstructurering Bedrijventerreinen.

Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen
(HIRB)
Vooralsnog is de provinciale ﬁnanciële inzet gericht op de volgende twee sporen:
1

Herontwikkeling van de openbare ruimte. Dit kan gaan om face-lift
(opknappen om te voorkomen dat het nog erger/duurder wordt), revitalisering
en herproﬁlering. Veelal betreft het gecombineerde opgave op een terrein,

52) Bron: Provinciaal Herstructureringsprogramma Update 2011, Provincie Noord-Holland, april 2011
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waarbij revitalisering van een gedeelte van het terrein samenhangt met een
facelift van het gehele terrein.
Gemeenten zijn en blijven hoofdverantwoordelijk voor de aanpak van de
openbare ruimte. De provincie zet hier de zgn. HIRB-light regeling voor in. Dit
is een voortzetting van de tot 2010 geldige provinciale HIRB regeling, maar met
lagere subsidie die zowel fysieke kosten dekt (geen risico op staatssteun) als
tegemoet kan komen aan onderzoek en procesmanagement. Aanvragers zijn
alleen gemeenten. Voorwaarde, naast aandacht voor ruimtewinst en duurzaamheid, is invulling van parkmanagement. Projecten gericht op zwaardere
opgaven (meer mogelijkheden voor ruimtewinst) gaan in principe voor.
2

Herontwikkeling van private ruimte. Het gaat hier om de zwaardere
opgaven: revitalisering en herproﬁlering. De provincie zet hier een deel van
haar geld in voor het ondersteunen van gemeenten bij het samen met het
bedrijfsleven herstructureren van de private ruimte op bedrijventerreinen.
Er kan subsidie worden verstrekt voor kosten die gemaakt worden voor
revitalisering en herproﬁlering van private ruimte, zoals aankoop van
gronden en opstallen. Uiteraard worden mogelijke opbrengsten verrekend
met de kosten. Deze regeling geeft de gemeenten een steuntje in de rug bij
het zoeken van de samenwerking met private partijen (verzakelijking) voor
het in gang zetten van de herstructurering op de ‘rotte plekken’ op een
bedrijventerrein. Bij het verdelen van de jaarlijks beschikbare subsidie
wordt gekeken naar de urgentie van de herstructurering, het aantal

Duurzaamheid en ruimtewinst
zijn belangrijke speerpunten
binnen HIRB

hectaren, de mate van regionale samenwerking, de mate waarin
andere partijen ﬁnancieel bijdragen, de ruimtewinst, de kwaliteit
van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de risico’s met betrekking
tot de uitvoerbaarheid van het project.
Alle activiteiten moeten natuurlijk passen binnen het provinciaal
herstructureringsprogramma. Bij beide uitvoeringsregelingen is de
verplichting opgenomen om te voorzien in duurzaam beheer. Dit om er voor
te zorgen dat het kwaliteitsniveau op peil blijft en niet terugzakt.

Planningsopgave:
Om de mismatch tussen vraag en aanbod aan werklocaties in de Metropoolregio
Amsterdam op te lossen is op 12 mei 2011 in een bestuurlijke werkconferentie een
nieuwe Uitvoeringsstrategie Plabeka vastgesteld. Deze wordt nog voorgelegd wordt
aan de verschillende raden en Provinciale Staten. Hoewel de planningsopgave een
tijdspad heeft tot en met 2040 moeten op korte termijn vervolgafspraken gemaakt
worden over de fasering in de realisatie van het resterende aanbod53). Er zijn dus nog
stappen te zetten om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. Plabeka is
daartoe het geëigende platform in Noord-Holland Zuid.
Voor het afstemmen van vraag en aanbod is speciale aandacht voor vestigingskandidaten vanuit het buitenland van bijzonder belang. Buitenlandse bedrijven
hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de Noord-Hollandse economie;
zowel in werkgelegenheid als in innovatiekracht via hun investeringen in
onderzoek en ontwikkeling. Via gerichte internationale marketing en acquisitie
moeten ook de kwaliteiten van de belangrijke vestigingslocaties onder de aandacht
worden gebracht (zie § 7.3).
Voor Noord-Holland Noord is in februari 2009 een planningsopgave vastgesteld die
tot stand is gekomen in samenwerking met de gemeenten. Om beter aan te sluiten
bij de actuele economische ontwikkelingen waardoor de vraag naar bedrijventerreinen langer uitblijft is herijking van de behoefteramingen noodzakelijk. In
2013 zal een nieuwe planningsopgave voor Noord-Holland Noord moeten worden
vastgesteld. In navolging van de Plabeka aanpak in Noord-Holland Zuid zullen er
vervolgens in bestuurlijke overleggen met gemeenten afspraken gemaakt

53) Snoeien om te kunnen bloeien, Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040

Plabeka aanpak wordt ingezet
in Noord-Holland Noord.
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worden over het afstemmen van vraag en aanbod (fasering, doelgroepen etc).
Een zorgvuldige planning betekent ook dat door middel van goede monitoring
vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op
behoefteramingen en opgaven in regio’s. De provincie heeft daarom vanaf 2008 een
provinciale monitor bedrijventerreinen en kantoren opgezet waarvoor gemeenten
gegevens leveren. Jaarlijks levert de monitor een stand van zaken van de
ontwikkelingen rond bedrijventerreinen en kantoren.

PLABEKA:
Voor de kantorenlocaties en bedrijventerreinen is een handelingsperspectief
voorgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt naar kansrijke groeigebieden
waarbij het accent ligt op uitbreiding (nieuwe uitgiften), beperkte groeigebieden
waar het accent ligt op herontwikkeling/transformatie met beperkte mogelijkheid
tot nieuwe uitgiften, balansgebieden waarbij het accent ligt op herontwikkeling
en in mindere mate op transformatie en beperkingsgebieden waar het accent ligt
op transformatie en sloop en in mindere mate op herontwikkeling. Door dit onderscheid aan te brengen ontstaat de mogelijkheid om een sterker internationaal
proﬁel neer te zetten.
Evenwicht vraag en aanbod
De opgave is om een nieuw evenwicht te creëren op de kantoren en bedrijventerreinenmarkt. Dit betekent dat er zeer selectief moet worden omgegaan met het
ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe kantoorlocaties en bedrijventerreinen. Overaanbod leidt tot een prijsdrukkend effect op de vastgoedwaarde en
daarmee op de grondopbrengsten, maar ook op de bereidheid om te (her)
investeren in bestaand en nieuw vastgoed. Door Buck Consultans International
(BCI) zijn vier scenario’s doorgerekend. Voor de MRA gaan we uit van een hoog
economisch scenario, het Global Gateway scenario. Door in regionaal verband het
planaanbod beter af te stemmen op de vraag ontstaat een situatie waarbij op
termijn schaarste en daarmee waarde wordt gecreëerd. Dit betekent concreet:
1

Het in evenwicht brengen van vraag en aanbod door het schrappen van 1,8
miljoen m² (bruto vloeroppervlak) plancapaciteit kantoren. Dit betreft 40%
van het vigerende planaanbod. Daarnaast gaat het om het schrappen van 520
hectare plancapaciteit bedrijventerreinen voor de periode 2010 - 2040. Dit is
23% van het planaanbod. Daarnaast moet er voor de periode na 2020 ruimte
worden gevonden voor het toevoegen van voldoende ‘natte’
zeehaventerreinen.
Bovendien moet er meer vestigingsruimte worden gereserveerd voor
milieuhinderlijke bedrijven o.a. door het bieden van voldoende ‘gemengd
plus’ terreinen.

2

Transformatie tot 2020 van 1,5 miljoen m2 kantoorruimte bestaande uit
1,1 miljoen m² die nu structureel leegstaat en incourant is en 400.000 m² aan
panden die nog achtergelaten zullen worden door gebruikers die naar
nieuwbouw gaan verhuizen. Daarnaast herontwikkeling van 1,5 miljoen m²
kantoren op bestaande locaties in de periode tot 2020 door middel van sloop/
nieuwbouw of hoogwaardige renovatie. De aanpak van structurele leegstand
van kantoren vindt plaats door inzet van (ﬁnanciële) instrumenten en
samenwerking met marktpartijen en rijksoverheid.

3

De aanpak van verouderde bedrijventerreinen voort te zetten door 2.200 ha te
revitaliseren en te herproﬁleren door inzet van (ﬁnanciële) instrumenten en
meer samenwerking met marktpartijen.

Regionale samenwerking:
Regionale samenwerking staat centraal en is een plicht in het kader van het
Convenant bedrijventerreinen en de provinciale structuurvisie54). Daarnaast is

54) art 12 lid 4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 21 juni 2010
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regionale samenwerking een pré bij het toekennen van HIRB-subsidie.
In Noord-Holland Noord wordt in overleg met de provincie in een tweetal regio’s
(Kop en West-Friesland) gewerkt aan samenhangende bedrijventerreinenprogramma’s waarin de ontwikkeling van nieuwe terreinen samenhangt met de
herstructurering van bestaande terreinen en duurzaam beheer integraal onderdeel
uitmaakt van het regionaal bedrijventerreinenbeleid. In de regio Alkmaar worden
de elementen van een samenhangend bedrijventerreinenbeleid opgenomen in een
nieuw economisch uitvoeringsprogramma.
In Noord-Holland Zuid staat de samenwerking in het kader van de in 2011
vastgestelde Uitvoeringsstrategie centraal. Hierin komen de onderdelen van een
samenhangend bedrijventerreinenbeleid aan de orde.

Verzakelijking:
Als het gaat om de rol van overheden bij verzakelijking, en in deze context in het
bijzonder de rol van de provincie, dan zullen zij de juiste voorwaarden moeten
scheppen om de verzakelijking kans van slagen te geven. Dat betekent vooral
zorgen voor een reële behoefteraming aan bedrijventerreinen en regionale
afstemming bij ontwikkelen, herstructureren en beheren van
bedrijventerreinen. Terughoudendheid bij het ontwikkelen van nieuwe locaties
maakt het interessanter voor beleggers en andere private partijen om te investeren in
bestaande locaties. In feite moet de overheid dus zijn rol als marktmeester goed
invullen die er voor zorgt dat er een aantrekkelijke markt ontstaat voor private partijen
om zich actief bezig te houden met het (her-) ontwikkelen van bedrijventerreinen. De
provincie heeft daarbij een belangrijke rol met het vaststellen en bewaken van de
behoefteraming aan bedrijventerreinen. Daarnaast kan de provincie invloed
uitoefenen op de kwaliteitsverbetering van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen,
zoals nu al gebeurt ten aanzien van landschappelijke inpassing. De Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie adviseert Gedeputeerde Staten van NoordHolland over de ruimtelijke kwaliteit van onder meer nieuwe bedrijventerreinen. Ten
derde kan de provincie initiatiefnemer en partner zijn in (her-)ontwikkeling van
terreinen en langs die weg zakelijke partijen betrekken. En ten slotte kan de provincie
gemeenten stimuleren om de samenwerking te zoeken met private partijen bij het
(her-) ontwikkelen van werklocaties. Momenteel wordt daarvoor de HIRB-privaat
regeling ingezet die gemeenten stimuleert de samenwerking aan te gaan met private
partijen bij het herstructureren van private delen van het terrein. Zo kan een eerste
bodem in een verzakelijkte markt worden gelegd en worden aangetoond dat het model
werkt. De provincie Noord-Holland doet dit momenteel in samenwerking met de
gemeente en het Rijk voor het Zaanse Hembrugterrein. De provincie is ook betrokken
bij twee pilotprojecten (Gebiedsfonds Haarlemmermeer en Distriport) op gebied van
verzakelijking.

Verzakelijking vereist een
goede invulling van de rol van
marktmeester door de
provincie.
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Welke andere partijen zijn betrokken?
Belangrijke partners bij het bedrijventerreinenbeleid zijn de gemeenten. Via de
samenwerkingsverbanden Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland
en Plabeka werken we met de gemeenten samen bij het uitvoeren van het
bedrijventerreinenbeleid. Hoewel de Gooi en Vechtstreek onderdeel uitmaakt van
de Plabeka-samenwerking is de regionale samenwerking hier aanvullend
georganiseerd via iLocator, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
Ook het bedrijfsleven wordt actief betrokken waar het gaat om het vaststellen van
belangrijke afspraken rond herstructurering en planning van nieuwe bedrijventerreinen (zoals Uitvoeringsstrategie Plabeka). De Kamers van Koophandel zijn, net
als de provincie, actief deelnemer aan het regionaal bedrijventerreinenoverleg.
De rol van de regionale ontwikkelingsbedrijven ten aanzien van bedrijventerreinen
staat omschreven in § 7.2 (zie ook kader over Pilotbureau herstructurering).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Via de HIRB-regelingen HIRB-privaat en HIRB-light is voor de periode 2009-2013
23,5 miljoen euro beschikbaar, bestaande uit 13,5 miljoen aan gedecentraliseerde
rijksmiddelen en 10 miljoen eigen middelen.
In 2013 volgt een besluit over eventuele voortzetting en beschikbare middelen.

4.5 Kantoren
Ook de kantoren maken onderdeel uit van het vestigingsklimaat. Er moet
kwalitatief en kwantitatief voldoende ruimte zijn voor bedrijven om zich te kunnen
vestigen.
Kantoren zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat. Naar schatting werkt ca 40%
van de werkenden in Noord-Holland vanuit kantoren.
Het ruimtelijk kader voor het provinciale beleid is in de eerste plaats vastgelegd in
de provinciale structuurvisie. Net als bij bedrijventerreinen wil de provincie dat de
ruimte in de eerste plaats gezocht wordt binnen de bestaande voorraad. Dat
betekent dat de nadruk moet liggen op renovatie en verdichting binnen het
bestaand stedelijk gebied. Het streven is daarbij gericht op een aantrekkelijk
verblijfsklimaat, ook op kantoorconcentraties. Dat wil meestal zeggen dat kantoren
het beste een plaats kunnen vinden in een stedelijke setting waarin menging met
andere functies als wonen, detailhandel, horeca, cultuurvoorzieningen en
recreatie de voorkeur heeft.
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Wat speelt er nu?
Leegstand
Op dit moment is op de kantorenmarkt in geheel Noord Holland sprake van
overaanbod, blijkend uit een te hoge leegstand. De grootste concentratie van
kantoren, en van de leegstand, is te vinden in het zuiden van de provincie. Het
aanbod aan kantoren in Noord-Hollland is voor meer dan 90% te vinden in Noord
Holland Zuid. De leegstand van kantoren in de Metropoolregio Amsterdam is hoog,
circa 17% van het kantorenareaal staat leeg. Dit komt overeen met een leegstand van
2,2 miljoen m2 bvo. Voor een gezonde markt is 5-8% (frictie)leegstand normaal.
Ongeveer 50% van deze leegstand is structureel van karakter, dat wil zeggen dat de
kantoren 2 jaar of langer leegstaan. Het gaat dus om een structurele leegstand van
ruim 1 miljoen m2. De verwachting is dat deze structurele leegstand nog zal
toenemen, onder andere onder invloed van nieuwbouw projecten die nog in de
pijplijn zitten.
Effecten van leegstand
De belangrijkste problemen die overheden ervaren bij de overmaat aan kantoren
(leegstand en planoverschot) zijn:
ŝ
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sociale onveiligheid, criminaliteit of in het ergste geval ‘no go-areas’;
ŝ

¡ ©¥¦§¥¡ ©¡  ń¡§¥¡§¢¡ņ ¢¡¨¥¥¡§£¢¦§ħ ª¡§
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op de (residuele) grondopbrengsten en het investeringsvolume (het geld dat in
stichtingskosten en daarmee in kwaliteit van het pand gestoken kan worden);
ŝ
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verslechterde afzetmogelijkheden nemen toe en de verdiencapaciteit van
kantooruitgiften neemt af, waardoor minder geld gegenereerd kan worden
voor de ontwikkeling van verlieslijdende plannen.
Het nieuwe werken
Er vinden de laatste jaren snelle veranderingen plaats in het kantoorwerk. Snel
internet maakt plaats- en tijdonafhankelijk werken veel beter mogelijk dan vroeger.
Velen in de markt zien dat “het nieuwe werken” grote invloed zal hebben op de
kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar kantoorruimte. De verwachting is dat
door een ﬂexibele werkplekindeling en meer thuiswerken het ruimtegebruik per
werknemer zal kunnen teruglopen van ca 25m2 bvo per werknemer nu naar 18 of
zelfs 15 m2 in de toekomst. Omdat de huidige ramingen nog uitgaan van een
constant ruimtegebruik per werknemer is dit dus een factor die zal leiden tot een
lagere vraag in m2 en daarmee tot meer leegstand.
Kwalitatief worden onder invloed van de nieuwe werkconcepten ook nieuwe
vastgoedconcepten ontwikkeld. Door het nieuwe werken zullen (nog) meer dan
vroeger hoge eisen gesteld aan de snelheid van internetverbindingen,
verblijfskwaliteit en levendigheid van de werkomgeving en bereikbaarheid (met
openbaar vervoer en auto)
Regionale samenwerking
De provincie werkt in de Metropoolregio Amsterdam intensief samen met de
gemeenten, de stadsregio Amsterdam en de provincie Flevoland om vraag en
aanbod op de kantorenmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierover zijn in
2011 afspraken gemaakt in de uitvoeringsstrategie Plabeka. Deze afspraken zullen
onder andere moeten leiden tot een aangepaste planningsopgave voor kantoren en
bedrijventerreinen voor Noord-Holland Zuid in de structuurvisie Noord-Holland.
Deze afspraken hebben betrekking op een zorgvuldige planning van nieuwbouw.
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Wat willen we bereiken?
In abstracte termen gaat het om het op peil houden en verbeteren van de
internationale concurrentiepositie van Noord Holland door het bieden van een goed
vestigingsklimaat.
De opgave op de kantorenmarkt is om een nieuw evenwicht te creëren, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Dat betekent dat er zeer selectief moet worden
omgegaan met het ontwikkelen van nieuwe kantoorlocaties. Plancapaciteiten
moeten worden teruggebracht door zachte plannen van de kaart te halen en af te
zien van ontwikkelmogelijkheden in harde plannen.
Tegelijkertijd moet aanbod uit de markt worden genomen door
transformatie van incourante, leegstaande panden. Het kwantitatieve
doel is om vóór 2020 te gaan naar een acceptabel niveau van 5% leegstand.
Voor Noord Holland Zuid is daarvoor een aanzet gemaakt in de uitvoeringsstrategie
Plabeka (juni 2011). De gezamenlijke overheden hebben afspraken gemaakt om 1,9
miljoen m2 ( bvo) aan plancapaciteiten te schrappen. Dat betreft 40% van het
vigerende planaanbod. Hiervoor moeten ruimtelijke plannen (ook de provinciale
structuurvisie) worden aangepast. Naast het schrappen van plannen zullen
plancapaciteiten naar de toekomst moeten worden verschoven.
Tegelijkertijd moet in Noord-Holland Zuid in de periode tot 2020 1,5 miljoen m2
worden getransformeerd. Dit betreft 1,1 miljoen m2 die nu langdurig leegstaat en
incourant is, en 400.000m2 dit nog achtergelaten zullen worden door gebruikers
die naar nieuwe of gerenoveerde panden zullen verhuizen.
De overheden in Noord-Holland-Zuid gaan gezamenlijk werken aan
gebiedsperspectieven die per deelgebeid aangeven wat het toekomstperspectief voor
de kantoorfunctie is. Daarvoor word het grondgebied onderverdeeld in
groeigebieden waar nog (beperkt) groei mogelijk is, balansgebieden waar het

perspectief gericht is op consolidatie en krimp- of transformatiegebieden, waar de
kantoorfunctie zal verminderen of verdwijnen. Dit moet transparantie en
duidelijkheid bieden aan marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars en gebruikers)
over de overheidsvisie op bepaalde gebieden.
Voor Noord-Holland Noord is een dergelijke gedetailleerde uitwerking van het
kantorenbeleid er nog niet. De provincie zal in de komende jaren het initiatief
nemen om in samenwerking met de gemeenten op basis van de behoefteraming te
actualiseren en te komen tot een vergelijkbaar programma met heldere doelen en
instrumenten ten aanzien van de kantorenmarkt.

Hoe willen we dat bereiken?
De provincie heeft op de kantorenmarkt een belangrijke, maar niet allesbepalende

De opgave is om een nieuw
evenwicht te creëren tussen
vraag en aanbod.
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rol. De primaire rol van de provincie op de kantorenmarkt is vergelijkbaar met die
van een marktmeester die het speelveld voor andere partijen afbakent en bewaakt.
Terugdringen plancapaciteit
Het bepalen en terugdringen van de plancapaciteit is de primaire verantwoordelijkheid
van provincie en gemeenten. De provincie stelt kaders ( hét instrument in dit
verband is de provinciale structuurvisie), voert in samenwerking met

De primaire rol van de provincie
is die van marktmeester.

gemeenten behoefteramingen uit (op basis van monitoring), en overlegt
met gemeenten en eventueel particuliere ontwikkelaars over de
mogelijkheden om bepaalde plancapaciteiten terug te brengen.
Het schrappen van plannen is niet zonder consequenties.
Als het gaat om zachte plannen die nog niet in bestemmingsplan zijn vastgelegd,
zullen die moeten passen in de per locatie vastgelegde planningsopgave in de
provinciale structuurvisie.
Als plannen zijn vastgelegd in een bestemmingsplan en er zijn privaatrechtelijke
afspraken gemaakt met marktpartijen dan kan het schrappen van plannen
ﬁnanciële dan wel juridische consequenties hebben. Het overleg over de
mogelijkheden om te schrappen in vastgestelde bestemmingsplannen zal in eerste
instantie gebeuren tussen gemeenten en grondeigenaren/ontwikkelaars. Alleen in
uitzonderlijke gevallen zal de provincie daar een rol in spelen.
Aanpak bestaande kantorenvoorraad
Voor de transformatie van leegstaande kantoren geldt dat de markt een veel
belangrijker rol zal moeten spelen dan in het verleden. De primaire
verantwoordelijkheid voor leegstaande panden ligt bij de eigenaren /ontwikkelaars
van het verouderd vastgoed. Op locaties met veel structurele leegstand dienen
marktpartijen het initiatief te nemen tot renovatie, transformatie en zo nodig sloop
van panden. De overheden kunnen transformatie en sloop actief faciliteren en
stimuleren. In Plabekaverband is besloten tot een samenhangend pakket van
voornamelijk gemeentelijke acties dat de marktpartijen moet helpen hun

De markt moet grotere rol gaan
spelen bij aanpak leegstand.

leegstandprobleem op te lossen. De provincie heeft daarbij een
ondersteunende taak en zal die actief oppakken. Dit zal vorm krijgen in
het op gang brengen en faciliteren van informatie-uitwisseling tussen overheden
en marktpartijen via o.m. een discussiekaart leegstand. Planologisch is maatwerk
per locatie vereist. Waar dat nodig is zal de provincie snel en ﬂexibel reageren als
voor transformatie de planologische randvoorwaarden veranderd moeten worden (
bijv. Uitwisseling van bestemmingen). Van de rijksoverheid wordt geen geld
verwacht, maar aanpassing van belemmerende juridische en planologische
regelgeving. Het rijk wordt hier door de provincie ook op aangesproken o.a. in het
kader van het landelijk Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren.
Monitoring en behoefteraming
Een belangrijk hulpmiddel voor de provincie bij het vervullen van zijn rol als marktmeester op de kantorenmarkt is de monitoring van de feitelijke ontwikkelingen en
het opstellen (samen met gemeenten) van behoefteramingen als basis voor het
bepalen van de plancapaciteit. De provincie heeft hierin een trekkende rol en zal in
overleg met marktpartijen zo nodig nieuwe instrumenten ontwikkelen om de
ontwikkelingen op de kantorenmarkt in beeld te brengen. Als in iedere markt is hier
transparantie van groot belang om de markt goed te laten werken. Provincie NoordHolland zal daarom jaarlijks via de monitor bedrijventerreinen en kantoren inzicht
verschaffen in deze ontwikkelingen. In 2013 zal de provincie de behoefteraming voor
kantoren en bedrijven in Noord-Holland Noord opstellen.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Dezelfde partijen zijn betrokken als bij bedrijventerreinen, met de
toevoeging dat de marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars en gebruikers) nog
nadrukkelijker betrokken zijn bij het treffen van maatregelen.

Provincie verschaft inzicht
in ontwikkelingen via
provinciale monitor.
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Welke middelen zetten we hiervoor in?
Naast de ruimtelijke regierol (marktmeester) zet de provincie geen ﬁnanciële
middelen in

4.6 Detailhandel
De provincie Noord-Holland heeft vanaf 2009 een provinciaal detailhandelsbeleid
waar zij uitvoering aan geeft. Gemeenten, Kamers van Koophandel, het Hoofd
Bedrijfschap Detailhandel, het MKB en andere partijen zijn hierbij betrokken en
hebben positief gereageerd op dit beleid. Met het opnemen van detailhandel in de
Economische Agenda 2012-2015 gaan we verder op de ingeslagen weg.

Economisch belang
De detailhandel is een belangrijk onderdeel van de economie in Noord-Holland en
draagt bij aan een vitale en aantrekkelijke omgeving om te wonen en te recreëren.
De werkgelegenheid in de detailhandel bedraagt ongeveer 9% van de totale
werkgelegenheid in Noord-Holland en is goed voor 127.554 banen in 2010. De omzet

voor detailhandel in Nederland in 2010 wordt geraamd op € 82 miljard (exclusief
btw). Het winkelaanbod in Noord-Holland maakt ruim 15 % uit van het totale
winkelaanbod in Nederland; dit zijn ruim 37.000 winkels.55) Het
winkelvloeroppervlak in Noord-Holland is in 2011 ruim 4,16 miljoen m².
Noord-Holland heeft in het algemeen een aantrekkelijk en ﬁjnmazig
winkelaanbod. De Noord-Hollandse regio’s hebben een (of meerdere)
hoofdwinkelgebieden, kleinschaligere winkelgebieden in de kleinere kernen voor
de dagelijkse aankopen, perifere en grootschalige concentraties voor doelgerichte
aankopen. De provincie beschikt over een aantal binnensteden met historische
kern zoals Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, waar detailhandel gecombineerd is
met culturele voorzieningen.

Wat speelt er nu?
Belangrijke ontwikkelingen binnen de detailhandel zijn schaalvergroting, de
effecten van internet (vooral ook de verwachte toekomstige effecten) en
demograﬁsche veranderingen als krimp en vergrijzing. Het aantal plannen voor
nieuwe detailhandelsontwikkelingen is door de economische crisis ﬂink gedaald,
maar zeker in Noord-Holland Zuid is er een teveel aan plannen. Uit een in 2011
opgeleverd onderzoek blijkt dat in 2040 voor de gehele Metropoolregio Amsterdam
het planaanbod groter is dan de beschikbare marktruimte (de behoefte aan nieuwe

55) Exclusief leegstand
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winkelmeters). Voor een aantal regio’s in Noord-Holland Zuid geldt dit al in 2020.56)
In Noord-Holland Noord is het planaanbod (relatief) lager en speelt dit probleem
minder.
Afstemming op bovenlokaal niveau wordt steeds belangrijker door groter

In Noord-Holland Zuid is het
planaanbod te groot.

bereik en invloed van detailhandelsontwikkelingen. In Noord-Holland
vindt de regionale afstemming plaats op het niveau van de regio’s die ook
op andere gebieden nauw met elkaar samenwerken. De dreigende mismatch tussen
vraag en aanbod aan winkelmeters maakt goede regionale afstemming urgenter.

Leisure en detailhandel
Detailhandel en vrijetijdsbesteding lopen deels in elkaar over, waar het recreatief
winkelen of ‘funshoppen’ betreft (de belangrijkste vrijetijdsactiviteit van
Nederlanders) of waar het de trend betreft dat in nieuwe projecten detailhandel
wordt gecombineerd met leisure. Leisure bestaat uit alle voorzieningen waar
tegen betaling en vrijetijdsbesteding aan de consument wordt geboden.
Grootschalige, planmatig opgezette leisure voorzieningen, zoals megabioscopen,
binnenspeeltuinen, attractieparken, ijsbanen en welness complexen, hebben een
(boven)regionale functie. Voor nieuwe grootschalige leisure ontwikkelingen is
regionale afstemming wenselijk, zeker indien dit gecombineerd wordt met
grootschalige detailhandel (waarvoor regionale afstemming vereist is). De
ontwikkelingen op leisure gebied monitoren we.

Wat willen we bereiken?
Noord-Holland heeft een zeer waardevolle detailhandelsstructuur die bijdraagt aan
onze concurrentiepositie. Voor lokale overheden is het van belang om een goede
balans te vinden in het bieden van ruimte aan vernieuwing en het behouden van
dat wat al sterk is. Voor de provincie zien we met name een rol als regisseur, gericht
op het bij elkaar brengen van relevante partijen en het faciliteren van (boven)
regionale samenwerking en afstemming. Daarnaast hebben we een kaderstellende
rol, gericht op het bieden van een kader waarbinnen lokale overheden goed kunnen
opereren. Deze rol hebben we al opgepakt met het vastleggen van voorwaarden voor
detailhandel in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.
De ambitie voor de komende periode is onverminderd:
We werken toe naar een Noord-Hollandse detailhandelstructuur die zich
kenmerkt door vitaliteit, dynamiek, concurrentiekracht, kwaliteit en
onderscheidend vermogen en een stimulerend en gezond vestigingsklimaat;
vanuit onze regisserende en kaderstellende rol en de ons beschikbare
ﬁnanciële mogelijkheden.
Onze beleidsdoelstellingen hierbij zijn:
ŝ
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Noord-Holland te bevorderen

Hoe bereiken we dat?
Om onze beleidsdoelstellingen te bereiken geven we de komende vier jaar verder
uitvoering aan de reeds bestaande instrumenten voor regionale afstemming van
detailhandelsontwikkelingen: de regionale adviescommissies en regionale

56) Marktruimte in de Metropoolregio Amsterdam 2010-2040’, uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning; onderzoeksrapport te downloaden via
www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Detailhandel-en-leisure/Onderzoek-ontwikkelingen-en-trends.htm.

76 |

detailhandelsvisies. Ook blijft het bieden van inzicht in ontwikkelingen en trends,
vraag en aanbod en maatschappelijke behoeften, en overleg op provinciaal niveau
van belang. Daarbij hebben wij het wettelijke kader waarbinnen lokale overheden
dienen te opereren opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie Noord-Holland. We zetten voor de periode 2012-2015

Provincie zet in op regionale
afstemming via regionale
adviescommissies en regionale
detailhandelsvisies.

speciﬁek in op:
Regionale Adviescommissies Detailhandel
De provincie wil de (boven)regionale afstemming verder vergroten door blijvend in
te zetten op de Regionale Adviescommissies Detailhandel. In 2010 heeft GS de
Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord en Regionale Adviescommissie
Noord-Holland Zuid ingesteld (zie kaartje voor een regio-indeling). De adviescommissies zorgen voor de afstemming van nieuwe grootschalige ontwikkelingen

binnen de regio en toetsen deze ontwikkelingen onder andere aan provinciaal en
regionaal beleid. In het ‘Reglement Regionale Adviescommissies Detailhandel
Noord-Holland’ is vastgelegd wanneer gemeenten verplicht advies dienen te vragen
over een nieuwe ontwikkeling.57) Gemeenten mogen ook in een vroeg stadium
(voordat volgens de vereisten een advies moet worden gevraagd) een ontwikkeling
bespreken met de betreffende adviescommissie en haar kennis en expertise
gebruiken om de wenselijkheid van de ontwikkeling te bepalen. De provincie zet
zich in om naar gemeenten het belang van regionale afstemming en het in een
tijdig stadium betrekken van de Regionale Adviescommissie te communiceren.
Concreet resultaat zijn de adviezen (gevraagd en ongevraagd) die de adviescommissies aan de betreffende gemeente en de provincie uitbrengen over
ruimtelijke plannen voor detailhandelsontwikkelingen en over detailhandelsbeleid. Bij een negatief advies dat niet wordt opgevolgd door de gemeente zal
Gedeputeerde Staten op basis van het advies en de motivatie van de gemeente een
standpunt innemen. Gedeputeerde Staten kan indien zij dit wenselijk acht een
(negatieve) zienswijze indienen. Daarna kan zij een reactieve aanwijzing geven; in
dat geval treden de onderdelen van het bestemmingsplan waar de aanwijzing
betrekking op heeft niet in werking.
De doeltreffendheid en effecten van het ‘Reglement Regionale Adviescommissie
Detailhandel Noord-Holland’ worden medio 2012 door beide adviescommissies
geëvalueerd. Daaraan koppelen wij in 2013 een evaluatie van de werking van de
Regionale Adviescommissies en de aansluiting op onze regisseursrol voor
bovenregionale afstemming over detailhandel.

57) In het ‘Reglement Regionale Adviescommissies Detailhandel Noord-Holland’, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010,
zijn de werkwijze en bevoegdheden van de adviescommissies opgenomen. Dit reglement is te downloaden via:
www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Detailhandel-en-leisure/Regionale-afstemming.htm
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Regionale visies
Het regionale niveau is het niveau waarop doelstellingen als een kwalitatief en
onderscheidend detailhandelsaanbod, prioriteit voor hoofdwinkelgebieden en een
basisaanbod in kleine kernen kunnen worden vertaald naar hoe de ruimtelijke
detailhandelsstructuur er daadwerkelijk uit moet komen te zien. Dit moet worden
vertaald naar regionale detailhandelsvisies. Ook ontwikkelingen als eventuele
mismatch tussen planaanbod en marktruimte moeten hierin worden meegenomen.
Alle regio’s moeten over actueel regionaal detailhandelsbeleid beschikken;
onderschreven door de gemeenten in de betreffende regio. In ieder geval elke 5 jaar
is een actualisatie of beoordeling van de noodzaak tot actualisatie nodig. Regionaal
detailhandelsbeleid moet binnen de kaders van het provinciaal beleid vallen en
voordat vaststelling door de gemeenten plaatsvindt aan de betreffende Regionale
Adviescommissie worden voorgelegd. Het is van belang dat alle gemeenten in de
betreffende regio het detailhandelsbeleid bestuurlijk vaststellen en door laten
werken in het gemeentelijk beleid.
Bij de volgende herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie nemen wij hierin op dat gemeenten in een regio een actuele en
bestuurlijk vastgestelde regionale visie moeten hebben. Regio’s waarvoor het
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actualiseren van hun detailhandelsbeleid relevant is geven wij hiervoor een
bijdrage van maximaal € 10.000.

Detailhandelsvisies in de regio’s
De regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland, Zuid-Kennemerland, Stadsregio
Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek beschikken op dit moment over een regionale
detailhandelsvisie. De Stadsregio Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek zijn bezig
met een actualisatie. De regio Kop Noord-Holland heeft in 2011 met bijdrage van de
provincie een visie opgesteld, die eind 2011 wordt vastgesteld. De regio IJmond heeft
in 2010 een visie opgesteld, maar de bestuurlijke vaststelling kent problemen.
Kennis en informatievoorziening
Actuele kennis en informatie is van groot belang voor verschillende partijen en
zeker ook voor de regionale adviescommissies. We willen op provinciaal niveau
informatie verzamelen en delen. We blijven daarom inzetten op monitoring van
detailhandelsontwikkelingen. De cijfers, trends, ontwikkelingen en planaanbod
nemen we op in de jaarlijkse Monitor Detailhandel. Naar aanleiding van de
ontwikkelingen kan het gewenst zijn om verder onderzoek uit te voeren of thema
analyses te maken.
Het Randstad Koopstromenonderzoek; dit onderzoek wordt in principe elke 5 jaar
uitgevoerd. De provincie Noord-Holland neemt in 2011 voor het eerst deel. In 2014
evalueren we de toegevoegde waarde van het Koopstromenonderzoek voor de NoordHollandse partijen, zodat we tijdig een beslissing kunnen nemen over eventuele
volgende deelname (waarschijnlijk in 2016).
In aansluiting op de Monitor, het Koopstromenonderzoek, nieuwe ontwikkelingen
en de vertaling hiervan naar beleid, organiseren we kennisuitwisseling
tussen gemeenten, (vertegenwoordigd) bedrijfsleven (retailers, beleggers,
vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars) en andere partijen zoals
onderzoekers. Een voorbeeld hiervan is het Symposium Koopstromen in 2011.

Randstad Koopstromenonderzoek
In 2011 neemt de Provincie Noord-Holland deel aan het Randstad Koopstromenonderzoek, samen met de gemeenten en het bedrijfsleven vertegenwoordigd door
de Kamer van Koophandel. De provincie Zuid-Holland is hoofdopdrachtgever en
ook de provincie Utrecht neemt deel. De resultaten van dit onderzoek geven
inzicht in het koopgedrag van consumenten, de omzet van winkelcentra en
herkomst van klanten, consumentenbeoordeling van winkelgebieden en de
ontwikkeling van het winkelaanbod. De resultaten en data zijn beschikbaar via
www.kso2011.nl.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Belangrijke partners bij de uitvoering van het detailhandelsbeleid zijn de
gemeenten. Wij vragen de gemeenten om regionaal af te stemmen en regionaal een
detailhandelsvisie op te stellen.
Andere belangrijke partners zijn de Kamers van Koophandel Noordwest-Holland,
Amsterdam en Gooi- Eem & Flevoland; het HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel),
MKB, CNV en de regio’s. Met de provincie Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland vindt
indien nodig ook bovenprovinciale afstemming plaats.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Voor de beleidsuitvoering zetten we de volgende middelen in:
Voor de Regionale adviescommissies is jaarlijks € 80.000 beschikbaar. Voor het
opstellen van de regionale visies is eenmalig € 50.000 beschikbaar. Ten slotte is
voor Kennis en Informatievoorziening jaarlijks € 50.000 beschikbaar.
Het totaal aan middelen dat wordt ingezet in de collegeperiode 2012 – 2015 komt
daarmee op € 570.000.

Provincie brengt jaarlijks
monitor uit van detailhandelsontwikkelingen.
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Verfrissende inzichten van
studenten in de
kenniswerkplaats NHN
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De kenniswerkplaats sluit aan bij het
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organiseren. Dat werd de start van de
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dit verder uitbouwen.”

kenniswerkplaats NHN.”
In de kenniswerkplaats voeren
studenten een opdracht uit met een
maatschappelijke insteek. Een
“betekenisvolle opdracht” noemt Oud
dat. De tuinbouwsector bijvoorbeeld
kampt al een tijd met een
imagoprobleem. Jongeren willen er niet
voor opgeleid worden of hun carrière in
maken. Dit geldt ook voor het Holland
Flower Festival, een evenement rondom
tuin, interieur, lifestyle en
agribusiness. Aan vier jongeren is de
opdracht gegeven om dit festival
aantrekkelijker te maken voor
generatiegenoten. Een van de
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ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 81

Inleiding en economisch belang
Een goed functionerende arbeidsmarkt is van belang voor een sterke regionale
economie. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is daarvoor
essentieel. Eén van de uitdagingen waar we voor staan is de beschikbaarheid van
voldoende kwantitatief en kwalitatief arbeidsaanbod voor de vraag vanuit het
bedrijfsleven. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de Nederlandse arbeidsmarkt
in 2011 al niet meer ruim is.58)
In Noord-Holland zien we de volgende (veranderende) omstandigheden:
Door vergrijzing daalt de beroepsbevolking de komende decennia. Regionaal zijn er
grote verschillen.
De arbeidskrapte is in een aantal sectoren urgenter en groter dan in

Beroepsbevolking daalt door
vergrijzing, met regionaal grote
verschillen.

andere. Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren onderwijs, zorg,
techniek (waaronder bouw) en landbouw.
In hoofdstuk 2 ‘Economisch proﬁel Noord-Holland’ worden cijfers gegeven voor de
verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking per regio, het effect van
vergrijzing hierop en de werkgelegenheid voor de afgelopen periode.
De afname van de beroepsbevolking leidt ertoe dat bedrijven moeilijker
gekwaliﬁceerd personeel kunnen vinden en mogelijk overwegen te verhuizen naar
regio’s waar dat minder moeilijk is. In het algemeen is de trend dat een toenemende
spanning op de arbeidsmarkt niet leidt tot een afname van forensenstromen. Voor
toptalent kan internationaal een ‘battle for talent’ optreden, de demograﬁsche
krimp vindt immers op Europese schaal plaats. Het ontbreken van voldoende (en
gekwaliﬁceerde) arbeidskracht is een belemmering voor werkgelegenheidsgroei en
mogelijke economische groei. De beschikbaarheid van ‘human capital’ wordt een
essentieel onderdeel van regionaal economische ontwikkeling.
Een belangrijk element is de kwaliteit van de beroepsbevolking. Generieke inzet op
versterking van de kwaliteiten van de beroepsbevolking op alle opleidingsniveaus is van
belang voor de economische ontwikkeling in de Noord-Hollandse regio’s. Het vergroten
van de kwaliteit kan zowel door de opleiding van jongeren als door het vergroten van
kennis en vaardigheden tijdens de beroepscarrière: ‘een leven lang leren’.
De afname van de beroepsbevolking kan deels worden gecompenseerd door stijging
van de arbeidsparticipatie; door verhogen van de pensioenleeftijd, meer werken
(minder parttime) en inzetten van tijdelijke arbeidskracht vanuit andere regio’s /
landen. Daarnaast is het verhogen van de arbeidsproductiviteit van groot belang.
Dit kan worden bereikt door (proces)innovatie en goed onderwijs. Binnen het
bedrijfsleven is, mede door innovatie en verdergaand gebruik van techniek, steeds
meer behoefte aan hoog opgeleid personeel.
Het Rijk ziet een grote rol voor de decentrale overheden om te beoordelen wat
regionale clusters nodig hebben en hier invulling aan te geven.59) Het Rijk zet in op

58 Centraal Planbureau (2011). Centraal economisch plan 2011: http://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2011
59) Ministerie van EL&I: ‘Naar de Top: Het bedrijvenbeleid in actie(s)’, 13 september 2011. Zie ook de toelichting op het topsectorenbeleid in hoofdstuk 1
van de Economische Agenda.
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publiek-private samenwerking in de topsectoren via o.a. de Centra voor Innovatief
Vakmanschap voor het MBO en de Centers of Expertise voor het HBO. Voor de
topsectoren worden ‘human capital agenda’s’ opgesteld. Daarbij wordt de vraag
vanuit het bedrijfsleven belangrijker bij zowel toelating van nieuwe opleidingen als
herordening van het bestaande opleidingenaanbod. Het samenbrengen van
bedrijfsleven en onderwijs kan bij uitstek op regionaal niveau gebeuren: zeker
MBO-opleidingen en deels ook HBO-opleidingen zijn regionaal georiënteerd en de
arbeidsmarkt is veelal een (boven)regionale markt.
Om de economie te versterken zet de provincie vanuit het innovatiebeleid
(hoofdstuk 3) speciﬁek in op sterke regionale clusters: de clusters die binnen de
clusteraanpak geïdentiﬁceerd zijn voor Noord-Holland Noord en de kansrijke
sectoren die door de Amsterdam Economic Board (AEB) voor de Metropoolregio
Amsterdam geïdentiﬁceerd zijn. Vanuit Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid sluiten we
hierop aan.
Voor een goed functioneren van de clusters is voldoende instroom vanuit de technische
sector nodig. De topsectorenteams geven aan dat tekorten aan technisch geschoold
personeel de toekomst en het groeivermogen van de topsectoren belemmeren.60)
Daarnaast is de onderwijssector van belang, omdat er voldoende vakdocenten nodig
zijn voor het opleiden van jongeren en bestaande werknemers (kwalitatief en
kwantitatief) in andere sectoren. De sectoren techniek en onderwijs vormen

Arbeidsmarktbeleid:
vraaggestuurd inzetten op
behoefte sterke economische
clusters en een sterke basis
vanuit techniek en onderwijs

daarmee een belangrijke basisinfrastructuur voor de clusters. Beide
sectoren hebben te maken met arbeidskrapte op korte termijn.
Met de uitdagingen die er liggen voor de arbeidsmarkt en de Noord-Hollandse
economie is de doelstelling van ons Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid als volgt:
De provincie Noord-Holland zet in op een goede afstemming tussen onderwijs en
bedrijfsleven en een goed kwantitatief en kwalitatief aanbod van arbeid voor de
sterke regionale clusters. Dit willen wij bereiken vanuit onze rol als makelaar in de
samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid.
Het beleid bestaat uit de volgende hoofdlijnen:
1

Aansluiten op sterke regionale clusters

2

Stimuleren afstemming onderwijs en bedrijfsleven

5.1 Aansluiten op sterke regionale clusters
Wat speelt er nu?
In Noord-Holland Noord is de provincie betrokken bij de economische structuurversterking, waarbij per cluster een Board wordt opgericht. Er zijn drie dwarsverbanden die van belang zijn voor alle clusters; Arbeidsmarkt & Onderwijs is hier
één van (zie voor meer informatie over de clusteraanpak hoofdstuk 3.2). De
verschillende boards zijn zelf verantwoordelijk voor de afstemming tussen de
bedrijven en meest voor de hand liggende onderwijsinstellingen per sector. De
Kamer van Koophandel Noord-West Holland ondersteunt enkele van de boards bij
het formuleren van de vraag naar personeel op de langere termijn: het bedrijfsleven
formuleert de behoefte aan kwantiteit en kwaliteit, en daarmee kan het onderwijs
de curricula arbeidsmarkt-proof maken.
In Noord-Holland Zuid is de provincie lid van de AEB. Hierin trekken het bedrijfsleven, de kennis en onderzoekswereld (hbo, en universiteiten) en de overheid samen
op met als doel de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de
metropoolregio en de sterke regionale sectoren te stimuleren.
Het Rijk wil Centra voor Innovatief Vakmanschap voor het MBO en Centers of

60) Brief ‘Topsectorenaanpak’, aanbiedingsbrief van de plannen van aanpak van de topteams aan minister Verhagen, 17 juni 2011.
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2011/06/17/brief-topsectorenaanpak.html
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Expertise voor het HBO realiseren. Deze centra sluiten aan op de topsectoren en
worden op meer regionaal niveau opgezet. Zie het kader voor meer informatie.

Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise
De Centra voor Innovatief vakmanschap en Centers of Expertise richten zich op een
aantrekkelijk en hoogwaardig onderwijsaanbod (een ‘piek’ op het reguliere
onderwijs); talentontwikkeling en excellentie; gerichte samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven; meer in- en uitstroom in techniekopleidingen en
innovatieve slagkracht voor bedrijven. In 2010 zijn Centra voor Innovatief
Vakmanschap en Centers of Expertise gestart rond de automotive industry,
watertechnologie en chemie; met een investeringsbijdrage van het Rijk. Ook voor
de andere topsectoren is het doel om Centra voor Innovatief Vakmanschap en
Centers of Expertise te realiseren (één tot twee Centra voor Innovatief Vakmanschap
voor het mbo te realiseren en eenzelfde aantal voor Centers of Expertise). Op de
website www.centersofexpertise.nl is meer informatie te vinden.

Wat willen we bereiken?
De provincie wil de clusters in Noord-Holland Noord ondersteunen bij integrale en
(boven)regionale vraagstukken. Ook problematiek binnen de clusteroverstijgende
sectoren (ICT, maaksector zoals bouw en techniek, zorg en onderwijs) kan daar
onderdeel van zijn. Per cluster moet er een uitvoeringsgericht arbeidsmarkt – en
onderwijsplan komen, deze worden opgesteld door de clusterboards. Hierin wordt
verwoord welke activiteiten de boards gaan uitvoeren om de grootste vraagstukken
op te pakken op het gebied van onder andere vergroten van instroom in
opleidingen, stimuleren van zij-instroom en opleiden van het huidige
personeelsbestand (‘een leven lang leren’).
De provincie wil in Noord-Holland Zuid dat MBO-instellingen en het MKB
betrokken zijn bij de AEB. Procesmatig sterke MBO-ers zijn namelijk van belang
voor de innovatiekracht in de regio. Op dit niveau zal aan innovatieve processen
uitvoering worden gegeven. Daarnaast komen veel ideeën voor innovaties vanuit
de uitvoering. Hiervoor is het nodig dat de onderwijsinstellingen hun
curriculum afstemmen op de gewenste vaardigheden en kennis voor
innovatie, op alle niveau’s, van MBO tot WO.
Wij zijn zeer verheugd over het beleid van het Rijk op het gebied van Centra voor
Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise en de kansen voor de regio’s die
hier liggen. De sterke regionale Noord-Hollandse clusters sluiten over het algemeen
goed aan op de topsectoren. Toponderwijs voor MBO en HBO en de afstemming met
het bedrijfsleven, in de vorm van privaat-publieke samenwerking gericht op de
clusters, willen wij stimuleren.

Ook MBO betrekken bij
clusteraanpak
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Hoe bereiken we dat?
De provincie zet zich vraaggestuurd in voor het gezamenlijk oplossen van integrale
en (boven)regionale vraagstukken binnen de sterke regionale clusters:
In Noord-Holland Noord identiﬁceren we gezamenlijke vraagstukken van
de clusters en het onderwijs en zorgen we dat afstemming over de
integrale activiteiten voor arbeidsmarkt en onderwijs kan plaatsvinden.
De sectoren techniek en onderwijs (als werkgever) betrekken we hierbij.
De clusteroverstijgende vraagstukken die in Noord-Holland Noord naar voren
komen pakken wij met onze partners op. Waar nodig nemen we onze regierol.
In Noord-Holland Zuid zetten we ons in om de MBO-instellingen vertegenwoordigd
te laten zijn in de AEB. De provinciale inzet via de AEB richten we onder andere op
Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken binnen de speerpuntsectoren.
De provincie zet zich in om binnen de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven publiek-private samenwerking voor toponderwijs te vormen op de NoordHollandse sterke regionale clusters, zoals Centra voor Innovatief Vakmanschap en
Centers of Expertise. Dit doen we door bij te dragen aan onderzoek en proceskosten
in de verkenning- of startfase.
Resultaat:
ŝ
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Noord-Holland in 2015, gericht op de Noord-Hollandse sterke regionale
clusters.
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geïdentiﬁceerd (eerste inventarisatie in 2012) en gezamenlijk opgelost; dit leidt
tot meer aanbod van arbeid voor de sterke regionale clusters in 2015.
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Welke andere partijen zijn betrokken?
De volgende partijen zijn betrokken: het bedrijfsleven, de Kamers van Koophandel,
kenniscentra, opleidingsbedrijven, MBO’s, HBO’s en universiteiten, gemeenten,
Ministerie van EL&I. Belangrijke partners zijn vooral ook de Boards (Agriboard,
Energyboard i.o., Leisure Board i.o.) en de partners binnen de AEB.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
De provincie heeft beperkte middelen en zet zich vooral in op het bij elkaar brengen
van partijen en uitvoeren van benodigd onderzoek. Voor clusteroverstijgende
vraagstukken voor Noord-Holland Noord zetten we € 120.000 in voor onderzoek en
mogelijk een bijdrage aan één of meerdere aanjaagprojecten. Voor publiek-private
samenwerking voor onderwijs gericht op de sterke regionale clusters, hebben we €
390.000 voor de periode 2012-2015 beschikbaar. Het gaat dan om een bijdrage van
maximaal € 65.000 per initiatief.
Hiermee kunnen we met name bijdragen in de proceskosten om te komen tot
effectieve samenwerkingsverbanden tussen verschillende scholen en bedrijfsleven.

5.2 Stimuleren afstemming onderwijs en bedrijfsleven
Wat speelt er nu?
Onderwijsinstellingen, ondernemers en andere partijen uit de verschillende regio’s
hebben aangegeven dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
problemen kent. Vanuit het bedrijfsleven is een grotere betrokkenheid bij het
onderwijs gewenst, voor het bieden van praktijkervaring aan leerlingen (stage- en
leerwerkplaatsen, gastcolleges, praktijklessen) en voor de invulling van het
onderwijs. Vanuit het onderwijs is meer vraaggericht werken naar het bedrijfsleven
toe gewenst. Daarbij zijn de behoefte van het bedrijfsleven aan toekomstige werknemers en aandacht in het onderwijs voor de arbeidsmarktperspectieven van
belang.

Provincie zet in op identiﬁceren
en oplossen (boven)regionale
vraagstukken binnen clusters
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In Nederland en Noord-Holland zijn al veel projecten die de aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. Er is een duidelijke behoefte aan transparantie in de al lopende initiatieven en projecten.

Monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs
De provincie zet blijvend in op de jaarlijkse monitoring van relevante
arbeidsmarkt- en onderwijsgegevens: regionale cijfers, prognoses én actuele
thema analyses. In de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven
zijn kennis en informatie van belang voor het bepalen van beleid. Welke thema’s
worden onderzocht is mede afhankelijk van de behoefte in het veld. De meest
recente Monitor ‘Actualisatie regionale arbeidsmarktcijfers en – prognoses NoordHolland 2011’ is te vinden op onze website: www.noord-holland.nl/web/Themas/
Economie-en-landbouw/Monitor-onderzoek-en-ontwikkelingen.htm. Vanuit het
veld is een duidelijke behoefte aan cijfers en informatie op regionaal en
provinciaal niveau. Voor het uitvoeren van de monitor en thema analyses zetten
we jaarlijks € 75.000 in.
Door middel van een jaarlijkse bijeenkomst brengen we de regionale cijfers en
relevante thema’s onder de aandacht. Bewustwording van de arbeidsmarktproblematiek is van belang voor organisaties om voldoende te kunnen inspelen op
de veranderende arbeidsmarkt; deze bewustwording koppelen we aan de monitor.

Wat willen we bereiken?
De provincie wil onderwijs en bedrijfsleven meer in contact laten komen, met als
doel de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Het
onderwijs dient hiervoor structureel meer tijd te investeren in relaties met de
praktijk. Bedrijven kunnen hierdoor sneller en beter toekomstige arbeidskrachten
leren kennen. Regionaal zetten we in op leer-/kennisarrangementen, in NoordHolland Noord nu al uitgevoerd door de kenniswerkplaats (zie kader). Dit
intersectorale project is een succesvolle manier om onderwijs en bedrijfsleven
samen te brengen, het onderwijs positief te beïnvloeden, innovatieve
vraagstukken op te lossen en studenten uit het hele land bekend maken
met de mogelijkheden en de bedrijven in Noord-Holland. We willen een
project met vergelijkbare doelstelling ook in Noord-Holland Zuid starten. Eindbeeld
voor deze projecten is om deze op termijn te verzelfstandigen en in te bedden in het
reguliere onderwijs.
Verder wil de provincie onderwijsinstellingen en ondernemers een goed zicht geven
op de projecten en initiatieven die er op het gebied van de aansluiting tussen
arbeidsmarkt en onderwijs al zijn, zodat zij hier indien gewenst op kunnen
aanhaken. Het doel is de benodigde transparantie te bieden.

Hoe bereiken we dat?
De provincie zet in op de realisatie van leer-/kennisarrangementen ter versterking
van de relatie onderwijs en regionale arbeidsmarkt:
In Noord-Holland Noord zetten we in op de voortgang en uitbreiding van de
bestaande Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord en stimuleren we de benodigde
professionalisering. Dit houdt in dat het project organisatorisch versterkt zal
worden zodanig dat de effectiviteit van het project versterkt zal worden.
In Noord-Holland Zuid nemen we in 2012 het initiatief om in samenwerking met
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven leer-/kennisarrangementen te
organiseren, passend in de regio en zo mogelijk ter versterking van bestaande
initiatieven. De uitvoering kan georganiseerd worden op een vergelijkbare wijze als
in Noord-Holland Noord, maar aangepast aan de situatie in het zuiden.
Onze inzet is nadrukkelijk ook gericht op het betrekken van (meer) MBO scholen en
studenten.
De provincie is zelf ook opdrachtgever voor studenten en docenten binnen de
Kenniswerkplaats, met voor ons relevante vraagstukken.

Verbeterde samenwerking
onderwijs en ondernemers door
leer&kennisarrangementen
(kenniswerkplaatsen) en beter
overzicht van lopende projecten.
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De provincie zet in op het stimuleren en vergroten van de transparantie rond
projecten en activiteiten voor de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, in
aansluiting op bestaande initiatieven. Voorbeelden kunnen zijn een digitale
database van projecten; het uitwisselen van ervaringen; identiﬁceren van best
practises. Dit organiseren wij samen met onze partners en wij stimuleren
initiatieven hiertoe.
Resultaat:
ŝ
ŝ
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uitgevoerd door 20 studentgroepen.
ŝ
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2013; daarna jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20
studentgroepen.
ŝ
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projecten in 2015.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Het bedrijfsleven, kenniscentra, opleidingsbedrijven, onderwijsinstellingen,
Ministerie van EL&I, programma regionale transitie, boards, gemeenten,
platforms voor onderwijs en arbeidsmarkt.

Welke middelen hebben we hiervoor beschikbaar?
Voor de kenniswerkplaatsen hebben we jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Voor het
realiseren van transparantie in de bestaande arbeidsmarkt onderwijs initiatieven,
hebben we jaarlijks € 25.000 beschikbaar.

Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord
In de kenniswerkplaats Noord-Holland Noord werken onderwijs, overheid en
bedrijfsleven samen (de drie O’s). Het is de uitvoering van zogenaamde leer-/
kennisarrangementen; activiteiten die leiden tot een verbetering van de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en kennis beschikbaar maakt
voor regionale ontwikkeling. De kenniswerkplaats Noord-Holland Noord laat
studenten en docenten opdrachten uitvoeren van overheden en ondernemers uit
Noord-Holland Noord. Hiermee wordt bereikt dat partijen elkaar beter leren
kennen, de regio kan laten zien wat er te doen is en daarmee de aandacht trekken
van toekomstige werknemers, de studenten en onderzoekers dragen bij aan de
verbetering van het innovatieve klimaat in de regio door speciﬁek te werken aan
innovatieve opdrachten en kennis komt beschikbaar voor de opdrachtgevers.
De initiatiefnemers zijn de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel,
het Clusius college en de Agriboard. De provincie verzorgt het voorzitterschap van
de stuurgroep Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord en waarborgt dat de
prioritering van onderwerpen aansluit op de regionale ontwikkelingen in de
clusters. Tot nu toe zijn studenten van de Wageningen University (oa ruimtelijke
planning), Hogeschool InHolland (ontwerp en welzijn), Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (planologie en verkeerskunde), Hogeschool van Amsterdam
(vastgoed) en Clusius college betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
Opdrachtgevers tot nu toe: LTO, Holland Flowerfestival, GGZ Heiloo, gemeente
Langedijk, dorpsraad Kolhorn, gemeente Den Helder, VSM, gemeente Medemblik,
provincie Noord-Holland en gemeente Hoorn (poort van Hoorn).

Stages bij de provincie
In 2009 is de provincie gestart met het Stage Programma. Binnen dit Stage
Programma hebben in 2009 en 2010 respectievelijk 22 en 41 studenten op MBO,
HBO en WO niveau een stage gevonden binnen de organisatie. Voor 2011 staat de
teller (1 oktober) op 42 stagiairs. Het bieden van stages is een goede manier om
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jongeren werkervaring te laten opdoen en om als organisatie bekend te worden bij
potentieel toekomstige werknemers. De provincie zet blijvend in op het Stage
Programma. Daarbij richten we ons op MBO, HBO en WO studenten, in
aansluiting op de werkzaamheden die we uitvoeren. Op de provinciale website61)
zijn ervaringen van stagiairs en het actuele stageaanbod te vinden.

61) www.noord-holland.nl/web/Over-de-provincie/Werken-bij/Stage-lopen-bij-de-provincie.htm
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TOERISME EN WATERSPORT

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 89

Inleiding
Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een wezenlijke bijdrage aan de
economische ontwikkeling van zowel de kust, het platteland als het stedelijk gebied.
Daarnaast is de watersport in Noord-Holland een onderscheidende propositie. Een
aantrekkelijk toeristisch aanbod levert een positieve bijdrage aan de internationale
concurrentiepositie van een regio en vormt een belangrijke quality of life factor voor het
aantrekken van de kenniseconomie. Toerisme is wereldwijd de enige sector die ook de
komende jaren nog zal doorgroeien (WTO), maar er is daarbij sprake van een toenemende
(inter)nationale concurrentie en consumenten worden steeds kritischer. Het toeristisch
product in Noord-Holland is versnipperd, kent veel pappa & mamma bedrijven en voldoet
in veel gevallen niet aan de eisen van de consument.
Noord-Holland zal moeten investeren in haar toeristisch product en ruimtelijke
kwaliteit om te kunnen proﬁteren van de groei van het toerisme. Onze inzet is
gericht op bevordering van samenhang binnen het toeristisch product en het
stimuleren van kwaliteit (duurzaamheid) en diversiteit in het aanbod. Wij
hebben vooral in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van de
sector te faciliteren en bij te dragen aan een betere toeristische
concurrentiepositie. Doel is om onze toppositie binnen Nederland op het gebied van
overnachtingen en watersport te behouden met als achterliggend doel de bestedingen
te maximaliseren. Hierdoor kan ook de werkgelegenheid in de toeristische sector zich
optimaal ontwikkelen.

Economisch belang
De economische omvang van de toeristische sector in Noord-Holland blijkt
voornamelijk uit de grote hoeveelheid overnachtingen die jaarlijks in de provincie
plaatsvinden. In totaal hebben in 2010 in Noord-Holland bijna 20,2 miljoen
overnachtingen plaatsgevonden. Hiervan werden ruim 9,7 miljoen overnachtingen
geboekt in Amsterdam en bijna 10,5 miljoen overnachtingen in de rest van de
provincie (zie tabel 1). Noord-Holland is daarmee de grootste provincie als het gaat om
het aantal overnachtingen, ook als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten.
Waar in Amsterdam deze overnachtingen voornamelijk door buitenlanders worden
gerealiseerd, vertoont de rest van de provincie een volledig ander beeld. Daar worden
de meeste overnachtingen (60%) gemaakt door toeristen uit eigen land. Overigens
heeft Noord-Holland wel verhoudingsgewijs veel buitenlandse boekingen met 40%
terwijl dit landelijk op 31,6% ligt62).
Uit de ontwikkeling van het aantal overnachtingen van de afgelopen jaren blijkt dat de
toeristische sector erg conjunctuurgevoelig is. Na een aantal jaren van daling heeft er
vanaf 2005 een aanzienlijke stijging plaatsgevonden. Met het begin van de economische
crisis was er echter sprake van een daling in het aantal overnachtingen. Deze daling was
in Noord-Holland met name erg groot in de regio buiten Amsterdam. De toeristische
sector heeft zich in Noord-Holland hersteld en uit tabel 2 blijkt dat Noord-Holland een
beter herstel laat zien dan het landelijke gemiddelde. Uit de tabel blijkt echter wel dat dit
herstel voornamelijk voor rekening van Amsterdam komt. Het is dus van belang om deze
groei vast te houden en beter te laten renderen in de regio’s buiten Amsterdam.
62) CBS, 2001

Doel is behoud toppositie
binnen Nederland in overnachtingen en watersport en
dat ook uitdragen.
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Aantal overnachtingen in Noord-Holland en Nederland (Bron: CBS)
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000

Overnachtingen
in Nederland

40.000
30.000

Overnachtingen
in Noord-Holland

20.000

Overnachtingen
in Noord-Holland
(exclusief Amsterdam)

10.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indexcijfers overnachtingen in Noord-Holland en Nederland (2000=100, bron: CBS)
120

110

Overnachtingen
in Noord-Holland
100
Overnachtingen
in Noord-Holland
(exclusief Amsterdam)
Overnachtingen
in Nederland

90
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Binnen het toeristisch aanbod speelt de watersport een belangrijke rol. In
kwantitatieve aantallen loopt de watersportsector Noord-Holland voorop: 15% van
alle watersporters is actief in Noord-Holland (tezamen met Zuid-Holland (15%) en
Friesland 14%). Bovendien telt Noord-Holland het grootste aantal pleziervaartuigen
in het water (34.000), op de voet gevolgd door Zuid-Holland (33.000) en Friesland
(28.000).
Vaartuigen in het water bij havens en bedrijven in Nederland, 2006-2010
2006

2007

2008

2009

2010

Noord-Holland

32.000

33.000

34.000

34.000

34.000

Zuid-Holland

32.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Friesland
Nederland

25.000

26.000

27.000

28.000

28.000

162.000

171.000

174.000

176.000

176.000

Bron: HISWA Vereniging

Hoewel Noord-Holland in aantallen dus goed scoort, geldt dit niet als gekeken wordt
naar ‘populariteit’. Uit onderzoek naar de favoriete watersportlocaties blijkt dat
Friesland (27%) boven aan staat. Noord-Holland stond in 2009 op de tweede plaats,
maar in 2010 streefde Zeeland Noord-Holland voorbij (14%).

2010
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De betekenis van de toeristische sector gaat overigens verder dan alleen de belangen
van de ondernemers. Zo draagt een hoogwaardig aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen
(waaronder toeristische voorzieningen en watersport, maar ook cultureel aanbod en
natuur) bij aan de omgevingskwaliteit en daarmee het concurrerend vermogen van
de provincie.
Voor een gunstig vestigingsklimaat hechten bedrijven belang aan een prettige
leefomgeving. Concreet betekent dit voor Noord-Holland dat de provincie alleen
duurzaam aantrekkelijk voor (internationale) kenniswerkers en bedrijven is als het
er prettig werken, wonen én recreëren is. De toeristische sector is daarmee

Toeristische sector essentieel
voor gunstig vestigingsklimaat
en daarmee de concurrentiepositie

essentieel voor internationale concurrentiepositie van Noord-Holland.
Gezien het belang van een aantrekkelijke omgeving zal de toeristische
sector haar bijdrage moeten leveren aan behoud van de belevingswaarde van de
ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde en niet gebouwde leefomgeving. De toeristische
sector heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke functie voor Noord-Holland.
Daarnaast blijkt het dat juist in krimpregio’s toeristische activiteiten de kurk zijn
waarop het maatschappelijk leven drijft63). Dat komt doordat het mogelijk is
functies te combineren waarbij door de bestedingen van de toeristen voorzieningen
behouden kunnen blijven. Verder is het toerisme een arbeidsintensieve sector die
voor behoud van werkgelegenheid kan zorgen en daarbij veel ruimte biedt voor
banen voor lager opgeleiden, allochtonen en parttimers. Daarbij gaat het bij
toerisme veelal om werkgelegenheid die direct in de provincie zelf plaatsvindt en
niet snel vanwege lagere lonen naar elders verplaatst wordt.
Uit cijfers van LISA blijkt dat in Noord-Holland in 2010 de totale werkgelegenheid in
de vrijetijdssector 107.234 banen besloeg. Omdat binnen de vrijetijdssector relatief
veel in deeltijd wordt gewerkt en een persoon soms verschillende banen combineert,
zal de werkgelegenheid uitgedrukt in werkzame personen naar verwachting nog
zelfs 30% hoger liggen. Noord-Holland is landelijk gezien de grootste provincie als
het gaat om werkgelegenheid in de toeristische sector. Het grootste deel is
werkzaam in de sectoren horeca (49.957 banen) en logiesverstrekkers (14.733 banen).
Het aantal banen in de watersportsector/branche (inclusief de jachthavens en –
bouw) in Noord-Holland is 2.820. De totale watersportsector heeft een aandeel van
2,7% van de werkgelegenheid in de toerisme- en recreatiesector64) en 0,2% van de
totale werkgelegenheid in Noord-Holland. Het economisch belang van de
watersportindustrie voor Noord-Holland ligt hiermee wel boven het landelijke
gemiddelde.

63) Bron: www.innovatienetwerk.org/nl/themas/toon/38/STIRR.html.
Zie ook: Demograﬁsche Krimp, Recreatie als sociaal-economische motor en drager van ruimtelijke kwaliteit; Recron (2010)
64) Bron: NH in Cijfers/LISA op basis van de Landelijke Standaard
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Wat speelt er nu?
Consumentengedrag en toenemende concurrentie
Onder invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving verandert
het consumenten gedrag. Vijf maatschappelijke processen spelen hierin een
belangrijke rol: de 5 I’s. Onder invloed van individualisering (ontzuiling en
verzelfstandiging binnen het vrijetijdsgedrag), informalisering (losse, meer
informele verbanden), intensivering (toenemend belang van ‘beleving’, zowel
kwalitatief als kwantitatief), internationalisering (multiculturalisatie,
horizonverbreding) en informatisering (toenemend belang van en toegang tot
informatie) is een grote vrijetijdsmarkt ontstaan.
Toerisme en watersport maken een belangrijk onderdeel uit van deze brede
vrijetijdsmarkt, maar ondervinden ook in toenemende mate concurrentie van
andere vrijetijdsbestedingen (recreatie, cultuur, fun-shoppen/leisure). Daarnaast
kent de sector ook steeds meer internationale concurrentie. De opkomst van
internet en andere nieuwe mediatoepassingen (‘informatisering’) hebben er voor
gezorgd dat voor iedereen de wereld dichtbij is. Als tegenreactie op deze
mondialisering neemt de aandacht voor regionale identiteit en de eigen (cultuur)
historie toe. Het beleven van regionale identiteit en het creëren van verbondenheid
met de eigen (leef)omgeving wordt in het vrijetijdsgedrag steeds belangrijker. Men
kiest dan ook steeds vaker voor een (korte) vakantie in eigen land.
Naast de genoemde ‘individualisering’ spelen ook brede maatschappelijke thema’s
een belangrijke rol binnen de watersport en toeristische sector. Zo biedt de
toenemende vergrijzing kansen. Senioren dragen nu al 35% bij aan de totale
binnenlandse vakantiebestedingen. Zij zijn dan ook een interessante doelgroep: de
doelgroep is groeiende en daarnaast hebben ze tijd, geld, zijn bereid om dit aan
vakanties uit te geven en zijn niet gebonden aan vakantieperiodes. Deze belangrijke
doelgroep dwingt de sector echter wel om anders naar het toeristische product te
kijken. Voor senioren zijn aspecten als comfort, gemak en veiligheid belangrijke
voorwaarden van vakanties. Het regionale voorzieningenniveau in Noord-Holland
Noord komt onder druk te staan door een dalende beroepsbevolking, ontgroening
en op langere termijn een afname van de bevolking (krimp). Deze voorzieningen
hebben te maken met een veranderende behoefte van het publiek en afnemend
gebruik. Door functies te combineren kan de toeristische sector de negatieve
effecten van krimp beperken en draagt de sector bij aan de leefbaarheid van het
landelijk gebied.
Door de genoemde maatschappelijke processen komt de toeristische sector voor een
aantal grote uitdagingen te staan. Zo is er sprake van een toenemende nationale en
internationale concurrentie, is de huidige consument steeds kritischer geworden
en is er sprake van een snel veranderende vraag. Aspecten als kwaliteit, beleving en
diversiteit worden in het toeristisch aanbod steeds belangrijker en er ontstaan
nieuwe markten en productmarkt- combinaties, zoals zorgtoerisme en industrieel
toerisme.
Versnipperde sector en ontbreken innovatie kracht
De veranderingen in het consumentengedrag vraagt om een ﬂexibele en
innovatieve sector die hierop kan spelen. De sector wordt gedwongen om niet langer
aanbod- maar juist vraaggericht te opereren. Omdat de toeristische sector
gekenmerkt wordt door kleinschaligheid (veel MKB-ers en pappa en mamma
bedrijven) en tevens erg versnipperd is, heeft de sector moeite om het hoofd te
bieden aan de uitdagingen die haar te wachten staat. Zo zijn de rendementen
doorgaans te laag voor substantiële innovaties, waardoor het ontwikkelvermogen
om in te spelen op de veranderingen in de vraag klein is. Bovendien constateert de
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VROMRaad65) dat de lage organisatiegraad in de toeristische sector ertoe leidt dat
het belang van de sector onvoldoende gewicht krijgt naast de andere belangen
binnen de ruimtelijke ordening.
Toenemende ruimtevraag toeristische sector
Zo als gesteld is er sprake van een veranderende vraag die zich onder andere vertaalt
naar een grote behoefte aan luxe en gemak. Binnen de toeristische sector uit zich
dit in een verschuiving van kampeervakanties naar bungalowvakanties. Het
bungalowpark van de toekomst wordt gezien als een park met een hoog comfortniveau, voldoende luxe, goede voorzieningen en waar wordt ingespeeld op meerdere
doelgroepen. Om hier uitvoering aan te kunnen geven heeft de toeristische sector
behoefte aan extra ruimte.
Naast marktaspecten liggen ook bedrijfseconomische aspecten ten grondslag aan
de ruimtebehoefte van de kampeer- en bungalowsector. De belangrijkste redenen
voor uitbreiding zijn: de groeiende vraag naar grotere kampeerplaatsen en
bungalows, meer privacy en meer voorzieningen; de matige rendementen binnen
de sector die een grotere capaciteit noodzakelijk maken, mede gezien de stijgende
belastingen, promotiekosten, personeelskosten e.d., en de maatschappelijke vraag
om een betere landschappelijke inpassing van vakantieparken.
Uit deze factoren, die vaak ook voor jachthavens spelen, komen twee vormen van
uitbreidingswensen voort: uitbreidingswensen ten behoeve van kwaliteitsverbetering en ten behoeve van capaciteitsuitbreiding. In het laatste geval gaat het
soms om het benutten van marktkansen door gezonde, sterke bedrijven, maar vaak
ook om het benutten van die kansen door bedrijven voor wie uitbreiding van de
capaciteit noodzaak is om voldoende geld te genereren om te kunnen voortbestaan.
Samenwerking met andere sectoren kan beter
Toerisme heeft grote raakvlakken met cultuur. Musea, podiumkunsten en cultuurhistorisch erfgoed zijn belangrijke elementen van het toeristisch product NoordHolland. Maar ook recreatie voorzieningen en natuur vormen een onlosmakelijk
onderdeel van het toeristisch product, met name op het gebied van watersport. Hier
liggen echter nog kansen om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van
het toeristisch product te versterken.
De afgelopen jaren is de samenwerking tussen deze verschillende sectoren sterk
verbeterd, maar de komende jaren zal deze nog intensiever zijn. Door bezuinigingen
op het gebied van recreatie, cultuur en natuur zal steeds vaker een beroep worden
gedaan op toeristische ondernemers om bij te dragen aan het aantrekkelijk houden
van de omgeving van hun bedrijf.

Wat willen we bereiken?
Wij beschouwen toerisme als een belangrijke bedrijfstak en een sector die een
duidelijke rol speelt in het ruimtelijk economisch domein. Toerisme is van groot
belang voor de economie en werkgelegenheid van Noord-Holland en toerisme moet
verder kunnen groeien. Daarbij is in Noord-Holland de watersport een belangrijk
onderdeel binnen het toeristisch aanbod. De vele havens en de lange kustlijn van
het door water omsloten Noord-Holland bieden mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling. Wij willen de ambitie uitdragen dat Noord-Holland een vooraanstaande watersportprovincie blijft.

65) Groeten uit Holland,qui è fantastico! Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit, VROMRaad. Advies 055, 2006,
http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/groetenuitholland.pdf

94 |

Op basis van het coalitieakkoord kan de doelstellingen voor toerisme als volgt
worden geformuleerd:
Doel is om onze nummer 1 positie binnen Nederland op het gebied van
overnachtingen en watersport te behouden met als achterliggend doel de
bestedingen te maximaliseren. Hierdoor kan de werkgelegenheid in het
toerisme en de watersport zich optimaal ontwikkelen.
Bij de besluitvorming voor de keuze van een (vakantie)bestemming spelen factoren
als kwaliteit, diversiteit, authenticiteit en intensiteit van de beleving een grote rol.
Er is behoefte aan een sector waar overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken om een vraaggericht, veelzijdig en onderscheidend
toeristisch aanbod te creëren. Daarbij moet het vernieuwde aanbod aansluiten bij
maatschappelijke opgaven zoals vergrijzing, bevolkingskrimp en digitalisering, maar ook bijdragen aan de ﬁnanciering van natuur en cultuur
en transformatie van de landbouw. Dat vraagt om nieuwe oplossingen
en strategieën. Maar dit biedt vooral ook veel kansen die niet onbenut mogen
blijven.
Onze inzet is gericht op bevordering van samenhang binnen het toeristisch product
en het stimuleren van kwaliteit (duurzaamheid) en diversiteit in het aanbod.
Noord-Holland zal moeten investeren in haar toeristisch product en ruimtelijke
kwaliteit om te kunnen proﬁteren van de groei van het toerisme. Wij hebben vooral
in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van de sector te faciliteren en bij
te dragen aan een betere toeristische concurrentiepositie
Binnen de uitvoering van ons economisch beleid zullen nadrukkelijk dwarsverbanden worden gelegd met andere beleidssectoren. Zo hebben wij in het
Coalitieakkoord gesteld dat er optimaal gebruik dient te moeten worden gemaakt van
de synergie tussen cultuur en recreatie om daarmee bij te dragen aan de toeristische
aantrekkingskracht. Er is sprake van een toenemend economisch belang van een
recreatief aantrekkelijke groene ruimte en cultuurhistorisch aanbod.
Voor het beter verbinden van toerisme, recreatie en cultuur is een duidelijke
rolafbakening essentieel. Binnen de afstemming van de verschillende
beleidsvelden kan worden gesteld dat het cultuur- en cultuurhistoriebeleid zich
primair richt op behoud en beheer van cultuurhistorisch aanbod of ‘content’ in de
brede zin van het woord (cultuurlandschappen, monumenten en immaterieel
erfgoed) en het beleefbaar maken hiervan, het recreatiebeleid op het creëren van
ruimtelijke voorzieningen en bereikbaarheid hiervoor (gebieden en verbindingen)
en het toerismebeleid richt zich op het gezamenlijk promoten en vermarkten van
dit aanbod.

Hoe bereiken we dat?
Als het om toerisme gaat hebben wij in veel gevallen geen mogelijkheden tot directe
sturing. Wij hebben vooral in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van
de sector te faciliteren en zullen deze rol samen met publieke en private partijen en
andere beleidsvelden (ruimtelijke inrichting, cultuur, water, natuur etc.) moeten
invullen. Wij leggen onze focus op die thema’s die van directe invloed zijn op de
ontwikkeling van het toerisme in Noord-Holland:
1

Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product

2

Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren

3

Versterking van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
watersportprovincie

De rollen die wij hierbij vervullen zijn naast beleidsbepaler ook ‘regisseur’, door met
de sector coalities te smeden en gezamenlijk resultaten te boeken of de sector in
staat te stellen resultaten te behalen en de rol van ‘stimulator’ door als aanjager ons
netwerk of ﬁnanciële middelen in te zetten om iets van de grond te krijgen.

Toppositie behouden door
bevordering samenhang
toeristisch product en
stimuleren kwaliteit en
diversiteit
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1 Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product
De eisen die consumenten aan toeristische voorzieningen stellen worden hoger. De
sector dient hierop in te spelen door meer vraaggericht te gaan werken en te
investeren in beleving en diversiteit. Dit vraagt om verdergaande professionalisering
en een kwaliteitsslag van de sector. We zetten ons daarbij in op de volgende
onderwerpen:
Professionalisering van de sector stimuleren: met de clusteraanpak in NoordHolland Noord en binnen de Metropool Regio Amsterdam zullen wij bijdragen aan
de verbetering van de professionaliteit in de sector. De vrijetijdseconomie (Leisure
Board) vorm één van de vijf kansrijke economische clusters voor Noord-Holland
Noord. Vanuit Leisure Board zal worden ingezet op een structuurversterking van de
toeristische sector in Noord-Holland Noord op het gebied van kennis, strategie
ontwikkeling, marketing en het leggen van verbindingen. Vanuit deze thema’s
worden diverse projecten ontwikkeld die bijdragen aan de professionalisering van
de toeristische sector. Binnen de uitvoering en ondersteuning van de Leisure Board
zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord en er zal samenwerking worden gezocht met onderwijsinstellingen
uit de regio. Vanuit de Leisure Board zal ook projectmatig worden samengewerkt
met de andere clusters om tot nieuwe productmarkt combinaties te komen,
bijvoorbeeld op het gebied van verbrede landbouw of zorgtoerisme. Daarnaast
bieden de plannen voor de Floriade 2022 kansen om vanuit een lange termijn visie
naar ruimtelijke vraagstukken te kijken die ook een stimulering van de toeristische
sector kunnen betekenen. Ook de Olympische Spelen 2028 vormen een punt op de
horizon waar de toeristische sector zich op moet richten, gezien de enorme druk die
dit evenement legt op de overnachtingsmogelijkheden in Noord-Holland.
Toerisme & Congressen vormt ook één van de zeven clusters binnen de Amsterdam
Economic Board (AEB) op basis waarvan gezamenlijke investeringen worden gedaan
om te komen tot economische vernieuwingen. Als één van de partners binnen de AEB
zullen we innovatieve projecten (bijvoorbeeld ‘e-tourism’) inhoudelijk en waar
mogelijk ﬁnancieel ondersteunen. De afstemming met ondernemers en
onderwijsinstellingen is hierin cruciaal. In de metropoolregio Amsterdam zullen wij
tevens onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de toeristische sector te
ondersteunen in hun ambitie om meer buitenlandse gasten te trekken.
Om professionalisering te stimuleren leveren wij de toeristische sector informatie
over trends en bezoekersproﬁelen. Bedrijven kunnen hierop inspelen en worden
gestimuleerd om meer vraaggericht te werken. We zullen ons daarnaast inzetten
om MKB’ers vanuit de toeristische sector aan te haken op het innovatiemiddel
‘Kansenkanon’ om innovatiekansen te zien en te grijpen. De toeristische sector
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leent zich namelijk uitermate goed voor innovatie en met name de watersport is
geschikt om dit vervolgens ook te verbinden aan aspecten van duurzaamheid.
Synergie in toeristische marketing en promotie: we spelen een regisserende en
coördinerende rol in het promoten van de diversiteit van de provincie NoordHolland. Op basis van een samenhangend marketingconcept wordt het bezoek uit
Nederland, België en Duitsland gestimuleerd. De diversiteit in aanbod en regio’s
komt centraal te staan bij het promoten van Noord-Holland als aantrekkelijke
toeristisch-recreatieve en culturele bestemming. In de uitvoering van de marketing
en promotie ligt de nadruk op het tegengaan van de versnippering binnen de sector.
Er dient nauw te worden samengewerkt met de culturele sector die vaak dezelfde
consument bedient. Door samenwerking, afstemming en partijen en sectoren met
elkaar te verbinden, kunnen middelen efficiënter worden ingezet en synergie
voordelen worden behaald. Op deze manier verwachten wij de effectiviteit en
kwaliteit van de promotionele activiteiten te kunnen verbeteren en te zorgen voor
enige continuïteit, aangezien de middelen bij alle partijen schaars worden.
Betere benutting van de regionale identiteit: regionale identiteit is een
uitstekend middel om de concurrentiepositie van regio’s te verbeteren. Wij zetten
ons in om middels projecten (bijvoorbeeld Identiteit Badplaatsen, Westfriese
Omringdijk en Oneindig NH) regio’s bewust te maken van hun eigenheid en om dit
beter economisch te benutten. Wij ondersteunen de toeristische sector om binnen
deze projecten de regionale identiteit in te zetten bij de ontwikkeling van productmarkt combinaties en een aanbod te creëren dat aansluit bij de (ruimtelijke)
kwaliteit van de regio. In onze toeristische marketing en promotie zetten wij deze
regionale eigenheid als sterke merken in om de concurrentiepositie van NoordHolland te verbeteren.
Samenwerking tussen sectoren verbeteren: in ons coalitieakkoord hebben wij
opgenomen dat wij optimaal gebruik zullen maken van de synergie tussen cultuur
en recreatie en toerisme. Naast de gezamenlijke marketing en promotie ondersteunen wij op projectbasis de samenwerking tussen cultuur en toerisme, zoals bij
de Stelling van Amsterdam en de Westfriese Omringdijk. Hierbij is vergroting van
het economisch rendement van deze projecten het uitgangspunt om zo bij te dragen
aan het behoud van het cultuur-historische aanbod binnen de provincie.
Met het opgaan van toerisme in de Economische Agenda is goede afstemming met
de recreatie sector essentieel geworden. Het beleid gericht op Recreatie, Natuur en
Landschap komt voor een grote uitdagingen te staan waarbij de noodzaak ontstaat
om vanuit economische activiteiten een bijdrage te generen voor de inrichting en
het beheer van recreatie- en natuurgebieden. Gezien het belang van een
aantrekkelijke omgeving zal de toeristische sector haar bijdrage moeten leveren aan
het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland. Samen met de
recreatie sector zullen we op zoek gaan naar slimme combinaties van functies,
zodat ze een bijdrage kunnen leveren in het beheer en behoud van de recreatie- en
natuurgebieden. Hiervoor zoeken wij samenwerking binnen het herziene beleid
voor Recreatie, Natuur en Landschap.
Ondersteunen van duurzaamheidinitiatieven: het investeren in een
kwalitatief hoogwaardig toeristisch product dient toekomstbestendig te
zijn. Naast het vernieuwen van het product dient de toeristische sector
ook aandacht te besteden aan duurzaamheid, van zowel de onderneming
als de omliggende omgeving. We willen verduurzaming van de toeristische sector
bereiken door zoveel mogelijk toeristisch-recreatieve bedrijven, stranden en
jachthavens te certiﬁceren met een Blauwe Vlag of Green Key. Aangezien
duurzaamheid verder gaat dan de sector alleen zullen wij gemeenten ondersteunen
bij verduurzaming middels onze ﬁnanciële ondersteuning van het Eco XXI

Verduurzamen toeristische
sector via Blauwe Vlag/
GreenKey en Eco XXI
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programma. Eco XXI is een stimuleringsprogramma om de duurzaamheid op
gemeentelijk niveau in kaart te brengen en te stimuleren. Dit gebeurt op basis van
een nulmeting die de huidige stand van zaken op de vier hoofdgebieden milieu,
economie, samenleving en organisaties, inzichtelijk maakt en op basis waarvan een
duurzaamheidprogramma wordt opgesteld. Afhankelijk van het resultaat kunnen
gemeenten worden gecertiﬁceerd en vinden er workshops plaats op onderwerpen
waar verbetermogelijkheden voor de gemeenten zijn (www.eco-xxi.nl).
Kwaliteitsverbetering toeristisch product Noordzeekust: de helft van de
toeristische omzet in Noord-Holland wordt gerealiseerd aan de Noordzeekust.
Samen met de kustplaatsen hebben wij in 2009 een start gemaakt met hun
herproﬁlering. Wij vinden dat kustplaatsen zich bewust moeten worden van hun
identiteit en dat zij deze gebruiken om een helder proﬁel met onderscheidende
kenmerken op te stellen. In het coalitieakkoord hebben wij opgenomen dat wij ons
zullen inzetten voor: “een revitaliseringsplan voor oude badplaatsen en dorpen met
toeristische potentie”. Het project Identiteit Badplaatsen is onderdeel van het
Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie. Het is belangrijk dat de kustgemeenten verder gaan met de uitwerking van hun identiteit, omdat dit positief
bijdraagt aan de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse kust. Toerisme maakt
hier een integraal onderdeel van uit. Wij zullen ondernemers betrekken bij dit
proces. In het kader van de herstructureringsopgave van campings en bungalowparken langs de Noordzeekust zien wij mogelijkheden om invulling te geven aan
versterking van de proﬁelen van de kustplaatsen.

Wij blijven de internationale promotiecampagne ‘Beach Life’ -in samenwerking
met de Noordzeekust VVV’s- ondersteunen om zo ook de Noordzeekust in het vooren naseizoen als aantrekkelijke bestemming te promoten. Ook het faciliteren van
jaarrond strandpaviljoens draagt hier aan bij. Wij zullen onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om actuele informatie over de bereikbaarheid van de kustplaatsen te communiceren. Daarnaast blijven wij het toeristisch-recreatief belang
van brede stranden onder de aandacht brengen van de betrokken partijen en gaan
wij het gebruik van het strand monitoren. Wij zullen kennisuitwisseling
stimuleren, bijvoorbeeld door gegevens over bezoekers te verzamelen.
Ten slotte blijven wij ons inspannen om samen met de gemeenten en ondernemers
een duurzaam toeristisch product te bieden, o.a. door voor alle stranden een Blauwe
Vlag binnen te halen.
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2 Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren
De ruimtelijke component van het toeristisch-recreatief beleid is vast gelegd in de
Structuurvisie 2040. Daarmee hebben we ten aanzien van toerisme ook een
ruimtelijke regierol. Wij vinden het belangrijk dat de ruimtelijke ontwikkelingen
in de toeristische sector niet op zijn beloop worden gelaten. Het risico is te groot dat
dan ongewenste ruimtelijke situaties ontstaan en de toeristische voorzieningen
onvoldoende kwaliteit bieden. Onze rol is hierbij vooral om gemeenten te
ondersteunen met kennis, expertise en een netwerkfunctie te vervullen om meer
regionale samenhang en afstemming tot stand te brengen. Wij zullen ons daarbij
inzetten op de volgende onderwerpen:
Ruimtelijke visies voor regionale ontwikkelingen: wij zullen samen met enkele
gemeenten en ondernemers inventariseren wat in de betreffende regio de huidige
ruimteclaim van de toeristische en de watersport sector is en welke plannen in
voorbereiding zijn. Op basis hiervan gaan we gezamenlijk enkele ruimtelijke
regionale visies ontwikkelen om de watersport en toeristische sector op een goede
manier toekomstperspectief te bieden. Voor de diverse regio’s zullen wij de
herstructureringsopgave voor de toeristische sector in kaart brengen met waar
mogelijk een duidelijke zonering zodat er sprake is van een goede spreiding en
behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Hiermee kunnen wij projecten voor integrale
gebiedsontwikkeling voeden en opzetten. Grootschalige projecten als Floriade 2022
en Olympische Spelen 2028 kunnen als katalysator fungeren om tot een dergelijke
gebiedsontwikkeling te komen.
Door het combineren van functies kunnen voorzieningen behouden blijven in
regio’s die te kampen hebben met krimp. Op basis van de ruimtelijke regionale
visies kunnen we samen met de (grotere) Noord-Hollandse gemeenten zorg dragen
voor een goede afweging van het benodigde voorzieningenniveau op bovenlokaal
niveau om zo de nadelige gevolgen van krimp te beperken en bij te dragen aan de
leefbaarheid van het landelijk gebied.
Aansturen op vraaggericht beleid bij gebiedsontwikkeling: veranderend
consumentengedrag dwingt ondernemers om meer vraaggericht te werken. We
zullen private partijen betrekken bij de ontwikkeling en het beheer van recreatieve
en toeristische voorzieningen, routenetwerken en natuurgebieden. Vanuit recreatie
hebben wij de opgave om economische activiteiten een bijdrage te laten leveren aan
het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden en routenetwerken.
Daarnaast zullen wij ons inspannen om recreatieaanbod beter te laten aansluiten
bij de vraag van bezoekers en bewoners en zullen wij steden en platteland beter bij
elkaar betrekken.
Vanuit de vraaggericht gebiedsontwikkeling willen we ook bijdragen aan versterking
van de regionale identiteit. Zo geven de in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
beschreven historische structuurlijnen en landschapstypen identiteit aan een gebied
of regio. Deze cultuurhistorische en landschappelijke structuur biedt daarmee volop
aanknopingspunten om de toeristische aantrekkingskracht van de betreffende regio
te vergroten. Een concept dat hierbij ingezet kan worden zijn de ‘regionale beeld-
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verhalen’. In een regionaal beeldverhaal komen de unieke identiteit en de
toekomstige ontwikkelrichtingen van een regio naar voren. Het verhaal mobiliseert
partijen (ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en
onderzoekinstellingen) om samen aan de slag te gaan en de regio (nog) aantrekkelijker te maken om te wonen en recreëren. Hierbij spelen de regionale samenwerkingsverbanden een belangrijke rol.
Herstructurering verouderde vakantieparken: in Noord-Holland spelen diverse
herstructureringsvraagstukken als het gaat om vakantieparken. Zo zijn er bedrijven
die willen uitbreiden en innoveren maar waar fysiek de ruimte niet aanwezig is,
omdat ze bijvoorbeeld gevestigd zijn in kwetsbare gebieden. Innovatie op dezelfde
hectares betekent dan bijna altijd minder verblijfsaccommodaties, terwijl de kosten
eerder stijgen dan dalen. Daarnaast zijn er ook kleine, niet-toekomstbestendige
parken die te kampen hebben met een opvolgingsproblematiek. Dergelijke parken
zouden mogelijk terug gegeven kunnen worden aan de natuur of voor woningbouw
(dorpsuitbreiding) in aanmerking kunnen komen. De verloren en versnipperde
recreatiehectares kunnen gebundeld elders teruggebracht worden, zodat een nieuwe
ondernemer een voldoende groot en op de toekomstgericht nieuw verblijfsproduct
kan neerzetten. Voor de herstructurering van verouderde parken zullen we een
inventarisatie opstellen van de huidige kwaliteit en mate van veroudering.
Vervolgens zullen er, in nauw overleg met recreatieondernemers en gemeenten, voor
de meest kansrijke locaties uitwerkingsplannen worden gemaakt. Vooral aan de
Noordzeekust zal de ruimtebehoefte voor toerisme een belangrijke kwestie worden in
relatie tot de herstructureringsopgaven die hier spelen.
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ŝ
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3 Versterken van de positie van Noord-Holland als
vooraanstaande watersportprovincie
Stimuleren van samenwerking binnen de toeristische keten: Wij zullen de
stand van zaken in de watersportsector in Noord-Holland in kaart brengen. Met
behulp van deze analyse willen wij keuzes maken in onze rol en focus op het gebied
van watersport. Wij zullen de sector blijven voorzien van kennis en kerncijfers van
de Noord-Hollandse watersportgebieden middels de Watersportmonitor. Daarnaast
blijven wij deze gegevens over de toeristische benutting van water inbrengen in
relevante projecten, zoals de Toekomstivisie Markermeer IJmeer en het
Deltaprogramma IJsselmeergebied.
Betere benutting van de vaarroutenetwerken: Noord-Holland is een waterrijke
provincie met een goed netwerk van vaarwegen. In onze structuurvisie hebben wij
het BRTN (basisrecreatietoervaartnet) als provinciaal belang aangemerkt. Wij
zullen het gebruik van het vaarroutenetwerk stimuleren door deelname aan de
Watersport campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in
Nederland, Duitsland en België. In de periode 2011-213 nemen wij samen met enkele
gemeenten deel aan een stimuleringsprogramma om de riviercruise- en
motorchartervaart te interesseren om hun programma’s uit te breiden met NoordHollandse bestemmingen. Dit programma heeft in de periode 2008 tot 2010 geleid
tot 16% meer aanlopen in de deelnemende havensteden.
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Financieel ondersteunen van nieuwe initiatieven via WED: De afgelopen jaren
hebben wij ruim € 17 miljoen geïnvesteerd in verbetering van de watersportvoorzieningen in Noord-Holland. Deze periode hebben wij een beperkt budget (€ 3,5
miljoen) en zullen wij op basis van het bovengenoemde onderzoek prioriteiten
moeten stellen voor onze ﬁnanciële ondersteuning bij nieuwe initiatieven die
bijdragen aan de betere benutting van de vaarroutenetwerken in Noord-Holland.
Resultaat:
In 2013 zal 10% groei gerealiseerd zijn van het economische effect van riviercruiseen motorchartervaart t.o.v. 2010 (0-meting beschikbaar begin 2012);
In 2012 en 2014 publicatie van watersportmonitor Noord-Holland
In 2012 publicatie van het kader voor watersport en de toekenning van WED
middelen
Welke andere partijen zijn betrokken?
Brancheorganisaties o.a. Recron, Hiswa, KHN, Kamers van Koophandel,
Promotieorganisaties o.a. regio VVV’s, Amsterdam Toerisme en Congres Bureau,
Regionale Bureaus voor Toerisme, Amsterdam Cruise Port, Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen, Gemeenten en Stadsregio Amsterdam,
Onderwijsinstellingen, Ondernemers, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord,
Leisure Board en AEB; regionale samenwerkingsverbanden, Toeristisch Platform
Noord-Holland, Cultuur Compagnie, Rijksoverheid, Andere provincies,
Natuurbeheerders en Recreatie Noord-Holland, Waterschappen

Welke middelen zetten we hier voor in?
1 Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product
Budget: € 2.000.000,- waarvan:
toeristische marketing en promotie: € 1.300.000,uitvoering projecten € 700.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,
2 Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren
Budget: € 500.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,
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3 Versterken van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
watersportprovincie
Budget: € 3.600.000,-, waarvan:
ﬁnanciering Water als Economische Drager: € 3.500.000,uitvoering projecten: € 100.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,

Water als Economische Drager:
uitbreiding van jachthaven
Overleker kanaal in Medemblik

Medemblik besproken. De plannen

te benutten.

passen goed in de ambities van de

Het WED programma heeft in

gemeente. Gelegen aan het IJsselmeer

december 2010 haar laatste

Ondernemer Arjen Conijn is
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watersportliefhebbers. Niet gek dat de

gesubsidieerd. Zo’n 50 projecten

Middellandse Zee die een full service

gemeente zich wil proﬁleren als

konden van start in de periode 2001-

concept aanbieden. Zeilers die in de

internationaal watersportcentrum,

2011, waarbij de provincie in totaal

haven aanleggen maken gebruik van

met jaarlijks vele topzeilevenementen,

bijna € 40 miljoen bijdroeg in de vorm

schoonmaak, herstel en onderhoud van

zoals de Delta Lloyd Regatta.

van coﬁnanciering.

hun zeiljacht. Als eigenaar van een
jachthaven in Medemblik wil Conijn

Conijn was zeer verheugd toen hij

zijn versie van dit concept hier

hoorde dat de provincie ﬁnancieel

ontwikkelen. Hij noemt het Total Yacht

wilde bijdragen aan de haven. “Zonder

Care: “Het is een relatief nieuw concept

de WED subsidie hadden we niet gelijk

in Medemblik, ik ben heel benieuwd

met de werkzaamheden kunnen

hoeveel animo hiervoor is. Ik denk dat

starten en het project in verschillende

buitenlandse toeristen dit vooral

fases moeten uitvoeren.” De jachthaven

aantrekkelijk zullen vinden.”

creëert 45 tot 48 extra Iigplaatsen met
bijbehorende openbare voorzieningen.

Conijn wil zijn jachthaven aan het

De ligplaatsen zijn zowel voor

Overleker kanaal uitbreiden met

passanten als voor vaste
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ligplaatshouders. De investeringen in
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de haven zullen zowel voor de lokale
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watersportgebonden bedrijven uit de
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directe omgeving tot meer omzet
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leiden. Het project sluit aan bij het

subsidie van het programma Water als

beleid van de provincie om de

Economische Drager (WED) had hij zijn

economische mogelijkheden van het

plannen al met de gemeente

vaarwater in Noord-Holland optimaal
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7

ONDERSTEUNEND BELEID
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Centraal in de Economische Agenda 2012-2015
staan de thema’s kenniseconomie&innovatie,
werklocaties, arbeidsmarkt&onderwijs en
toerisme&watersport. In dit hoofdstuk worden
3 belangrijke beleidsinstrumenten behandeld die
wij gaan inzetten op deze thema’s: regionale
samenwerking, regionale ontwikkelingsbedrijven
en internationale marketing en acquisitie.
7.1 Regionale samenwerking
Wat speelt er nu?
Tot eind 2011 zijn er 3 Regionale Economische Stimuleringsprogramma’s (RES-en)
actief in Noord-Holland Zuid: RES IJmond Veelzijdig, RES Zuid-Kennemerland en RES
Gooi en Vechtstreek. In de Gooi en Vechtstreek is binnen het programma ‘Innovatieve
Verbinding in de Noordvleugel’ al een actieve samenwerking tot stand gekomen tussen
overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoek.
In Noord-Holland Noord zijn de RES-en samengevoegd onder het Ontwikkelingsbedrijf
NHN, waarbij de activiteiten onder toezicht staan van Regionaal Economisch Overleg
Noord-Holland Noord (REON). De provincie heeft aangegeven de programmatische
samenwerking in de RES-vorm te beëindigen en te heroverwegen hoe de regionale
samenwerking in Noord-Holland Zuid kan worden voortgezet.
Daarnaast vindt in het Platform Regionaal Economische Structuur Metropoolregio
Amsterdam (PRES) de afstemming plaats tussen de portefeuillehouders economische
zaken van de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer,
Hilversum, Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam, de provincies Flevoland en NoordHolland en de voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Wat willen we bereiken?
Regionale samenwerking is essentieel voor het bereiken van onze doelstellingen. Bij
voorkeur verloopt die samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs/
onderzoek (3 O’s). Die economische samenwerking is geen doel op zich maar staat ten
dienste van de doelstellingen op de vier hoofdthema’s kennis&innovatie, werklocaties,
arbeidsmarkt&onderwijs en toerisme. Overleg is dan ook nodig over de aansluiting van
lokale activiteiten op provinciale/regionale doelen zoals in het kader van AEB en Plabeka.
Het REON richt zich nu voornamelijk op de taken en activiteiten uitgevoerd door het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In overleg met de andere partners in het
REON wil de provincie het overleg mogelijk ook benutten voor een bredere afstemming
van economische activiteiten en vooral aansluiten op de clusteraanpak zoals
omschreven in § 3.2.
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Hoe bereiken we dat?
Samen met de Kamer van Koophandel Amsterdam willen we nieuw leven blazen in
economische stimuleringsprogramma’s in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland.
Binnen deze regio’s zal een gebiedsprogramma worden opgesteld waarbinnen de
thema’s ruimte om te ondernemen, kennis&innovatie, toerisme en aansluiting
onderwijs/arbeidsmarkt en regelgeving&dienstverlening worden uitgewerkt. De
eerste vier komen overeen met de centrale thema’s van de Economische Agenda. Het
gebiedprogramma wordt daarmee een regionale uitwerking van de verbindingen
tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek. Om dit te bereiken is
aansluiting van een vertegenwoordiging van het onderwijs bij het regionaal overleg
essentieel (economisch deel van de PAO’s). Ook het bedrijfsleven moet goed
vertegenwoordigd zijn, zoals in de IJmond het geval is. Het secretariaat van het
regionaal overleg ‘nieuwe stijl’ kan worden gedeeld tussen gemeente en KvK. De
provincie wordt bestuurlijk vertegenwoordigd. De ﬁnanciering van de projecten uit
het programma bestaat uit uren van de gemeente of uit een bijdrage van partijen die
baat hebben bij het project.
Onder een nieuwe titel van Regionaal Economisch Overleg (REO3 waarin de 3 O’s
overleggen) willen we de regionale samenwerking voortzetten in de IJmond, ZuidKennemerland, Zaanstreek en Gooi en Vechtstreek, maar zonder daar direct
programmamiddelen voor beschikbaar te kunnen stellen (omdat op middelen voor
regionale samenwerking fors is bezuinigd). Slechts een bescheiden basisﬁnanciering voor bijeenkomsten is beschikbaar, met daarnaast natuurlijk
ﬁnancieringsmogelijkheden (zoals HIRB) voor activiteiten die passen binnen de
inhoudelijke thema’s (innovatie/werklocaties/arbeidsmarkt/ toerisme).
In het REON zullen we een bredere agenda opstellen en de vragen die voortkomen
uit de 5 clusters agenderen.

7.2 Regionale ontwikkelingsbedrijven
Inleiding
De provincie kent drie ontwikkelingsbedrijven en in deze bedrijven is de provincie
aandeelhouder met andere publieke partners.
In Noord-Holland Noord is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
actief.
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)
opereert in het havengebied tussen IJmuiden en Amsterdam. In de Schiphol regio is
Schiphol Area Development Company (SADC) een belangrijke speler.
De structuur en werkwijze van deze bedrijven is zeer verschillend.

Wat speelt er nu en wat willen we bereiken?
Alle drie ontwikkelingsbedrijven kampen met de gevolgen van de kredietcrisis die
zich uit in het stilvallen van de uitgifte van bedrijventerreinen. Met name de RON
is getroffen, voor SADC is met de kapitaalinjectie in 2009 (SADC III) een direct effect
op de positie van de onderneming minder zichtbaar. Ook de bedrijventerreinontwikkeling waar ONHN bij is betrokken heeft nog niet tot uitgifte geleid.
Wij hebben ons in deze collegeperiode voorgenomen scherp te sturen op een
gezonde bedrijfsvoering van de ontwikkelingsbedrijven.

ONHN
ONHN is in de kern een bundeling van regionale stimuleringsactiviteiten door het
samensmelten in 2007 van twee Regionale Stimuleringsprogramma’s “Kop &
Munt” en Halter in Balans”. ONHN richt zich op het behouden en stimuleren van
de groei van het bestaande bedrijfsleven. In tegenstelling tot RON en SADC is de
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ontwikkeling van bedrijventerreinen geen core-business. Inhoudelijk richt ONHN
zich daarbij op de regionaal sterke clusters (zie hoofdstuk innovatie) Promotie en
Acquisitie maakt integraal onderdeel uit van deze activiteiten.
De provincie constateert dat na de oprichting van ONHN, in 2006, de context
waarin ONHN werkt is veranderd. Het gaat om demograﬁsche ontwikkelingen met
effect op de arbeidsmarkt, ontwikkeling van clusteraanpak met samenwerking
tussen ondernemers, onderwijs en overheden (mede door inzet van ONHN) en
economische situatie. Deze veranderingen kunnen leiden tot een andere opzet van
de regionaal stimuleringsprogramma’s en dus ook een andere inzet van het
Ontwikkelingsbedrijf.
Onze ambitie is om in 2012 de uitvoering van provinciaal (economisch) beleid voor
Noord-Holland Noord met de publieke en private partners in de regio te herijken en
tot een logisch geheel te smeden. De nieuwe uitgangspunten voor ONHN worden
daarbij tevens bepaald.

RON
De RON is in 2011 een ingrijpend gereorganiseerd omdat zij zwaar getroffen is door
de kredietcrisis. Structuur en ﬁnanciering zijn volledig op de schop gegaan. Van de
acht aandeelhouders zijn de vijf die niet konden participeren in een nieuw
ﬁnancieringsarrangement uitgetreden. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad
zijn met de provincie nu paritair aandeelhouder. RON zal zich concentreren op de
ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij in Zaanstad. Het is onze provinciale
verantwoordelijkheid dit te plaatsen in het bredere verband van de Metropool Regio
Amsterdam en de optimale benutting van het areaal bedrijventerreinen in het
Noordzeekanaalgebied.

SADC
Ook SADC voelt de effecten van de kredietcrisis. Door de kapitaalinjectie in het
kader van SADC III (zie onder Schiphol), alsmede diversiﬁcatie in de bedrijfsactiviteiten zijn de gevolgen voor de ﬁnanciële positie van het bedrijf beperkt
gebleven. SADC opereert binnen de beleidskaders zoals de Ruimtelijk Economische
Visie Schipholregio (REVS) en het selectief vestigingsbeleid zoals dit door het
Bestuursforum Schiphol is gesteld.
SADC levert het programmabureau voor de ontwikkeling van ACT. In het kader van
ACT voert SADC het management uit over ontwikkeling van het terrein A4 Zone
West, de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) en de HST Cargo terminal. Tot slot
is SADC betrokken bij de ontwikkeling van kantorenpark Riekerpolder (vooral
marketing en acquisitie), Atlaspark en het toekomstige Schiphol Elzenhof.

Hoe bereiken we dat en met wie?
In de drie ontwikkelingsbedrijven is de provincie met andere publieke en private
partijen aandeelhouder. Onze positie is 50% in ONHN, 331/3% in RON en 25% in
SADC. In onze rol als aandeelhouder zullen we vooral sturen op de continuïteit van
de bedrijven. In de bestuurlijke gremia, die de beleidsdoelen bepalen waarvoor de
ontwikkelingbedrijven als instrument worden ingezet, zullen we met onze
partners in gezamenlijkheid de realisatie van de beleidsdoelen toetsen en waar
nodig herijken. Voor ONHN gebeurt dit in het Regionaal Overleg Noord-Holland
Noord (REON), voor RON hebben de aandeelhouders zich verbonden in de
aandeelhoudersovereenkomst en is er een directe lijn met het Bestuursplatform
Masterplan Noordzeekanaalgebied. Tot slot stelt het Bestuursforum Schiphol (BFS)
de kaders voor het opereren van SADC.
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7.3 Internationale marketing en acquisitie
De globalisering van de economie volstrekt zich in hoog tempo. Door de Europese
eenwording is een grote markt ontstaan van ongeveer een half miljard consumenten
en ook buiten de EU worden handelsbarrières geslecht.
Door nieuwe communicatiemiddelen wordt afstand steeds minder een probleem. De
wereldmarkt biedt daardoor voortdurend nieuwe kansen, maar wordt ook steeds
concurrerender.
Internationale marketing is een instrument om in deze markt de kansen te creëren.
Internationale marketing is het geheel van acties gericht op het informeren en
overtuigen van derden over de kracht van een economische regio of cluster uit
‘Holland’ als onderdeel van een overheidsmarketing.
Acquisitie heeft betrekking op buitenlandse investeringen in Noord-Holland en
wordt vergezeld door een professionele marketing. Ook het behoud van
investeerders (‘current investors’) scharen wij hieronder.
Acquisitie deﬁniëren wij als het geheel van acties gericht op het aantrekken van
nieuwe en behoud van reeds gevestigde bedrijven.

Economisch belang?
De provincie huisvest ongeveer 2600 buitenlandse bedrijven, bijna de helft van alle
buitenlandse bedrijven in Nederland. Het merendeel bevindt zich in de Metropoolregio Amsterdam.
Nederland kenmerkt zich als een zeer open economie. Door de ligging, de handelsgeest en de relatief kleine thuismarkt is Nederland van oudsher sterk internationaal
georiënteerd. Nederland is voor landen in de wereld dan ook een belangrijke
investeerder.
Daarnaast hebben buitenlandse ondernemingen de weg Nederland uitstekend
gevonden; volgens het ministerie EL& I (sept. 2011) zorgen ongeveer 6000
buitenlandse ondernemingen voor ruim 780.000 banen en zijn zij met 33% van de
private R&D-uitgaven een aanzienlijke aanjager van innovatie.
Buitenlandse investeringen zijn een belangrijke motor voor de economische groei.
Ze zorgen voor meer concurrentie en werkgelegenheid. Bovendien zijn ze vaak
gebaseerd op goed doordachte keuzes, waarbij innovatieve en hoogwaardige
technologie wordt ingezet. Logisch dat landen en regio’s ernaar streven buitenlandse bedrijven binnen te halen; de internationale concurrentiepositie van een
regio wordt erdoor versterkt.
Volgens het NFIA is het multipliereffect van buitenlandse ondernemingen groter
dan die van Nederlandse bedrijven; bij een Nederlands bedrijf is die 1,52 (1 fte bij een
Nederlands bedrijf zorgt voor 0,52 fte bij toeleveranciers en dienstverleners), bij een
buitenlands bedrijf is de gemiddelde multiplier 1,72.

Wat willen we bereiken?
In het collegeprogramma wordt aangegeven dat de provincie de inzet op internationale
marketing en acquisitie gericht op het aantrekken van bedrijvigheid naar NoordHolland zal continueren.
In de periode 2012-2015 zet de provincie de in 2009 ingezette hoofdlijn voort66), die
inhoudt dat wij onze inspanningen bij internationale marketing en acquisitie
richten op de regio buiten de MRA. Het primaat ligt daarbij bij de vijf prioritaire
economische clusters in Noord-Holland Noord (zie § 3.2). Maar net als in de
afgelopen jaren kan het zich voordoen dat we met de partijen uit de MRA optrekken
bij belangrijke marketingaangelegenheden en/of bij acquisities. Daarnaast zetten

66) Beleidskader Internationale Marketing & Acquisitie 2009-2011, Provincie Noord-Holland, 2009
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wij bij internationale marketing en acquisitie in op onderscheidende werklocaties
als ACT (zie § 4.1). Internationale marketing en acquisitie wordt daarmee ingezet
voor het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van kenniseconomie en
innovatie, werklocaties en toerisme.
Wij willen bij internationale marketing en acquisitie de samenwerking met de
bedrijven en instellingen uit de clusters en met landelijk opererende organisaties
als het Netherlands Foreign Investment Agency (hierna: NFIA) verder uitbouwen.
Hiertoe sluiten wij aan bij de ambities uit de genoemde (§ 1.4) Bedrijfslevenbrief van
de Minister van EL&I: effectievere promotie en Hollandbranding en strategische en
gerichte acquisitie.
Het uiteindelijke doel is gericht op het verbeteren van de internationale concurrentiepositie door het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de
innovatie- en concurrentiekracht van onze economie.
Wij hebben de lat op een reële hoogte gelegd, in het besef dat onze polsstok op het
gebied van internationale marketing en acquisitie, ook vanwege de beschikbare
middelen, niet te lang is. Maar ook vanuit het besef dat activiteiten op dit gebied al
door diverse organisaties in en buiten de provincie worden uitgevoerd. Wij zijn van
mening dat uit een betere samenwerking (zie ook de Bedrijfslevenbrief) van alle
partners met menskracht en middelen meer opbrengst valt te halen.

Hoe bereiken we dat?
Internationale marketing
Internationale investeringen komen niet vanzelf tot stand. Bedrijven dienen voor
hun expansie te beschikken over de juiste marktinformatie en toegang te hebben tot
de juiste (politiek-bestuurlijke) netwerken. En bij een internationale investeringsbeslissing overweegt een bedrijf veelal verschillende landen, steden en regio’s.
Een regio die internationale investeringen wil aantrekken en stimuleren, moet fors
investeren in de bekendheid van haar unique selling points en (dus) in haar relaties.
Onbekend maakt immers onbemind. De concurrentie tussen landen, regio’s en
steden wordt daarbij steeds heviger. Historisch gegroeide banden bieden steeds
minder garanties voor behoud en vestiging van bedrijven.
Bij het aantrekken van investeerders gaat het erom dat potentiële investeerders de
economische usp’s van de provincie zo goed kennen en waarderen, dat zij besluiten
zich hier te vestigen.
Internationalisering MKB
Een sterk MKB is van grote waarde voor onze economie. De kracht van het MKB
wordt mede gevormd door de exportmogelijkheden die het heeft. Soms kan het de
kansen die een grotere markt biedt niet benutten, vanwege ontbreken van de juiste
kennis van markten en netwerken. Clustervorming is een stap in de goede richting,
maar een eenmaal gevormd cluster heeft veelal dezelfde (start-) problemen. Wij
willen daar waar mogelijk het MKB ondersteunen door het toegang te geven tot
onze netwerken en het opstellen van clusterinformatie voor de buitenlandse markt
(“think global, organize local”).
Branding
Voor de provincie Noord-Holland is een eigen naamsbranding uit een oogpunt van
kosten en tijd die gemoeid zijn om een merk “neer te zetten” geen optie. Wij zullen
dan ook gebruik maken van de door de rijksoverheid ontwikkelde branding van de

67) Voorbeelden van unique selling points (usp’s):
Harde = ﬁscale klimaat (corporate and expats), connectivity, nabijheid grote (EU-)markt, international zakenklimaat;
Zachte = sociaal culturele voorzieningen, quality of life.
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naam “Holland” en aansluiten bij de ambities hierover uit de Bedrijfslevenbrief.
Wij zullen met alle regio’s en clusters (buiten, maar wel in afstemming met de
MRA) een duidelijk internationaal economisch proﬁel over Noord-Holland
ontwikkelen. Dat bevat algemene en clusterspeciﬁeke informatie.
Wij ondersteunen de ambities van het kabinet uit de Bedrijslevenbrief om het
postennetwerk ( ambassades, consulaten etc) toe te rusten om de Nederlandse
economische belangen in het buitenland optimaal te behartigen
Deze internationale economische diplomatie impliceert dat dit netwerk
voortdurend goed op de hoogte moet worden gehouden van de (potentieel) sterke
economische clusters in Nederland. Zo kan het in- en exportkansen benoemen,
zogenaamde leads* genereren en Nederland economisch promoten. Het maakt
hiertoe gebruik van algemeen promotiemateriaal (de harde en zachte usp’s van
Nederland; zie noot 66) en van gedetailleerdere (cluster-) informatie (zgn. sales
pitches).
Wij zullen de regie bij het opstellen en doorgeleiden van deze informatie over de
clusters in de provincie oppakken. De redenen voor het oppakken van de regie zijn:
ŝ

 ¨¦§¥¦ ¡ ©¢¢¥  ¢¢¥Ķ ¢¡¦ ¢¡¢

 ©¡ ¡ ¡ ¡

groeipotentie
ŝ

 ¨¦§¥¦ ª¢¥¡ ¢¢¥  ¨ ¢¥¡¦§¦ħ    ¢¨¡

§

internationale marketing, niet of onvoldoende actief bewerkt
ŝ

©¢¢¥  £¥§¡ ¦ ¥ ¡¢¨ħ ƍ¡¡ ¡ ¦§¥§¦ ©¢¢¥ §
behalen.

Acquisitie
In Nederland zijn vele organisaties actief op acquisitiegebied: landelijk, provinciaal,
regionaal en gemeentelijk. Dit geldt ook voor Noord-Holland, waarbinnen de meeste
acquisitie wordt gepleegd voor de Amsterdam Metropolitan Area (via Amsterdam in
Business).
Ook het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is - mede in opdracht van onsactief op het gebied van acquisitie.
Daarnaast zijn (wij met) diverse organisaties binnen een cluster actief (bijv. – cluster
aerospace - Amsterdam Airport Area en – cluster landbouw/zaadveredeling - Seed
Valley).
Wij zullen geen acquisitieactiviteiten ontplooien in de Amsterdam Metropolitan
Area.
Een uitzondering maken wij als:
ŝ

  ¢¢¥ ¢¡¦ ¦ Ż¦¡Ž ń©¢¢¥ ¨§ ¢¡ ¨¦§¥£¥¢©¡ ¡¢¡ņ

ŝ

¦§¨¨¥¦¡§ ª¢¥§ ©¥¡
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De meeste zgn. leads (voornemens tot buitenlandse investering; zie noot) komen
via het Nederlandse buitenlandse postennetwerk binnen bij het Hoofdkantoor van
het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Den Haag. De partners van
het NFIA –waaronder dus de PNH- krijgen gecodeerd toegang tot alle leads en
kunnen daar dus op inspelen.
In het geval van de provincie – elke lead doet ertoe- wordt eerst nagegaan wat voor
een soort bedrijf het is, welke reputatie het heeft etc. Vervolgens wordt beoordeeld
wie de “natuurlijke partners” in het proces (kunnen)zijn. Voor de provincie zijn
dat vooral MRA, AAA en ONHN. Als het een mogelijke vestiging buiten die
“gebieden” betreft, wordt de betreffende gemeente benaderd. Dit proces bepaalt of
de provincie passief of actief opereert.
In het (complexe en arbeidsintensieve) proces van acquisitie zitten vele fasen, van
eerste factﬁnding tot en met ﬁnale locatiekeuze. Veelal wordt er gewerkt “from
longlisting to shortlisting” en het is dus primair zaak op de eerste te komen: het
verzorgen van bidbooks toegesneden op de uitvraag. In de shortlistingfase worden
de contacten met een bedrijf persoonlijker en wordt er dieper op de
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vestigingswensen en mogelijke incentives ingezoomd. In deze fase is het niet
ongebruikelijk dat er bestuursinzet is, van de provincie alleen of samen met bijv.
een gemeente of rijk. De in 2009 geslaagde investering van een grote
vliegtuigbouwer uit Canada op Schiphol-Oost is een sprekend voorbeeld van
ambtelijke en bestuurlijke samenwerking van partners: op diverse momenten was
verschillende inzet nodig en dit goede samenspel heeft geleid tot het
bedrijfsbesluit om zich hier te vestigen.
Acquisitieprocessen – en ook de processen tot behoud van een bedrijf - zijn dus een
samenspel van bestuurlijke en ambtelijke actoren. Het is niet te duiden wie aan
het succesvolle einde van zo’n proces de beslissende actor is geweest. De casus met
de vliegtuigbouwer leert dat door dit samenspel de hoofddirectie in Canada het
gevoel kreeg “dat het in de provincie Noord-Holland wel goed zat”.
Inherent aan de inzet op leads is de mogelijkheid dat de investering naar een
andere regio gaat. Daar staat tegenover dat de participatie in het proces ook een
vorm van marketing is
Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zullen wij over acquisities in
2012 duidelijke en afrekenbare afspraken maken voor de clusters duurzame energie
en landbouw.
Wij onderschrijven de meerwaarde van de in de Bedrijfslevennota aangekondigde
Regiegroep Acquisitie en Vestigingsklimaat onder leiding van het ministerie EL&I;
dit overleg zal de samenwerking en afstemming bij acquisities en bij het behoud
van bedrijven bevorderen. Wij zullen voor alle partners in de provincie (muv. MRA)
een gecoördineerde input verzorgen ten behoeve van de Regiegroep over onderwerpen als (bevordering) investeringsklimaat.
Wij zullen onze acquisitie-inzet primair richten op de prioritaire clusters die zijn
benoemd in § 3.2 (5 clusters NHN). Ook zullen wij leads oppakken die mogelijkheden bieden voor gemeenten die niet vallen onder de MRA of ONHN (zgn. witte
vlekken). In algemene zin geldt dat wij voor leads geen beperking qua land zien; wat
telt is dat een investering in Noord-Holland (Nederland) komt. Onze ambitie is om
25 leads per jaar voor buitenlandse investeringen buiten de MRA op te pakken,
zonder beperking van sectoren en afkomst.
Daarnaast zullen we in het kader van het behoud van investeerders (‘current
investors’) en input voor het investeringsklimaat per jaar 10 buitenlandse bedrijven
in Noord-Holland bezoeken buiten de MRA.

Missies en beurzen
De afgelopen jaren zijn diverse economische en bestuurlijke missies uit de provincie
Shandong in Haarlem/Noord-Holland ontvangen. De relatie van de provincie
Noord-Holland met de provincie Shandong dateert uit 1995. Het beleid is erop
gericht om bedrijven uit China aan te trekken en handel te bevorderen. Shandong
behoort al jaren tot de economische top 3 van China. Het huidige Memorandum of
Understanding dateert uit 2006 en geeft onder meer aan dat beide provincies zich
zullen blijven inspannen om de samenwerking te bevorderen op het gebied van
landbouw, milieu en MKB. Shandong verwacht dat de provincie Noord-Holland er
periodiek (met een missie) komt en verwacht ook dat ze in de provincie NoordHolland van harte welkom is. De provincie neemt die verantwoordelijkheid ook als
zij door andere overheden (het rijk, Amsterdam) wordt gevraagd om ambtelijk en/of
bestuurlijk een actieve rol te vervullen in het programma van een inkomende
buitenlandse missie.Ook is deelgenomen aan ‘factﬁnding’ missies uit China, India
en de VS.
Inkomende missies zijn bij uitstek gelegenheden om (Noord-) Holland internationaal
in de markt te zetten, aandacht te vragen voor onze economische ‘(speerpunt-)
clusters’ en goed geïnformeerd te worden over internationale marktbehoeften en
trends. Daarnaast zijn degenen die terugreizen naar hun land onze beste
ambassadeurs.
De ontvangst van buitenlandse delegaties zullen wij met bestuursinzet
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ondersteunen. De organisatie in Nederland van deze missies achten wij een
aangelegenheid voor onze partners. Zij zijn het beste in staat om aan delegatieleden
factﬁnding en bedrijfsbezoeken op maat te bieden.
Wij geven de voorkeur aan handelsmissies op het gebied van onze speerpuntclusters.
Bestuurlijke missies – zgn. courtesy visits uit bijvoorbeeld onze zusterprovincies in
Azië – zullen wij conform de bestaande protocollen en met de inzet van de
Commissaris van de Koningin tegemoet treden.
Bij uitgaande handelsmissies sluiten wij aan op de Bedrijfslevennota, die
ondermeer aangeeft dat de effectiviteit van uitgaande missies moet worden
vergroot door de afstemming tussen rijk en decentrale overheden te bevorderen
(ondersteund door effectievere Holland-promotie; zie…). In dit kader zullen wij onze
ambitie richting onze zusterprovincie Shandong in China - één uitgaande
handelsmissie per collegeperiode en nadruk op investeringen naar Nederland –
inbrengen. Verder hebben de zogenaamde BRIC-landen onze speciale aandacht
vanwege de kansen die deze opkomende economieën bieden.
De provincie zal haar aanwezigheid op vakbeurzen rond genoemde clusters
beoordelen aan de hand van de marketing- en acquisitiemogelijkheden en inzet van
de partners. Wij nemen geen organisatorische werkzaamheden op ons.
Welke andere partijen zijn betrokken: gemeenten, clusterbedrijven, ONHN,
rijksoverheid, NFIA (strategische acquisitie), Amsterdam Airport Area etc
Welke middelen zetten we hiervoor in € 300.000.- per jaar
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VERANTWOORDING EN MONITORING
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De provincie zet zich de komende jaren in op de kerntaken: stimuleren van
regionale economische samenwerking en het tijdig voldoende ruimte beschikbaar
stellen voor economische activiteiten. Vervolgens is de vraag aan de orde op welke
thema’s die regionale samenwerking zich moet richten ter verbetering van de
internationale concurrentiepositie.
De regio’s waar de Randstad mee concurreert hebben goede scores op kenniseconomie
afgemeten naar R&D-intensiteit van de bedrijvigheid en innovatie), goede fysieke
bereikbaarheid en goede potenties van de beroepsbevolking (afgemeten naar omvang,
werkloosheidspercentage en opleidingsniveau). Van deze voor zowel de Randstad als
zijn concurrenten belangrijkste concurrentiefactoren scoort de Randstad op
bereikbaarheid en arbeidsmarkt goed, maar op de dimensies kenniseconomie
68)

beduidend minder. De grootste beleidsmatige uitdaging ligt dus daar .
Bovenstaande geeft een onderbouwing voor de keuze van het thema kenniseconomie/innovatie. Ook het belang van de concurrentiefactor arbeidsmarkt wordt
onderschreven, maar tegelijkertijd ligt daar door vergrijzing een belangrijke
bedreiging. Ook de analyse van de Noord-Hollandse economie (hst 2) onderstreept
de keuze voor de thema’s kenniseconomie/innovatie en arbeidsmarkt.
Het thema toerisme komt ook voort uit de analyse van de Noord-Hollandse
economie. Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een
wezenlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van zowel de kust,
het platteland als het stedelijk gebied. Een aantrekkelijk toeristisch aanbod levert
een positieve bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van een regio en
vormt een belangrijke quality of life factor voor het aantrekken van de
kenniseconomie.
Daarnaast is ook de beschikbaarheid van bedrijfslocaties een belangrijke voorwaarde
voor een goede internationale concurrentiepositie [Uitvoeringsstrategie Plabeka]. Zo
blijkt de beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocaties een van de top-6 knelpunten
die een succesvolle innovatie en kennisontwikkeling in de Metropoolregio in de weg
staan69).
Tegelijk wordt met het thema werklocaties invulling gegeven aan de kerntaak
‘tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten’.

Clusterbenadering
Het ondersteunen van economisch sterke clusters is een belangrijk onderdeel van
het economisch beleid van rijk, de regio en Europa. In bijgaand kader staat
aangegeven waar deze clusterbenadering op is gebaseerd en waar de focus op
kenniseconomie en innovatie vandaan komt.
Het clusterconcept wordt eind negentiende eeuw geïntroduceerd door de
invloedrijke econoom Alfred Marshall (1890). In de jaren negentig van de vorige
eeuw ontstaat hernieuwde aandacht voor het clusterconcept, vooral dankzij
Harvard-professor Michael Porter. Hij brengt clustering naar voren als een
strategie in de context van een veranderende economie. Deze ‘nieuwe economie’
zou worden gekenmerkt door toenemende internationalisering en concurrentie
en een daarmee gepaard gaande behoefte aan economische groei op basis van
specialisatie in clusters, vooral van kennisintensieve en/of innovatieve
bedrijvigheid. Daar waar het clusterconcept van Porter zich aanvankelijk vooral
op nationaal niveau richt, verschuift het perspectief in de loop der jaren steeds
meer naar regionaal en lokaal niveau. Wanneer partijen, zoals ondernemingen,
toeleveranciers, serviceverleners, bedrijvigheid en instituties in verwante
sectoren in elkaars (fysieke) nabijheid verkeren, zou een speciﬁeke setting
ontstaan waarin partijen onderling concurreren, maar vooral ook op allerlei

68) PBL, Balans van de Leefomgeving 2010
69) Presentatie project “irritators”–Boardvergadering 24 juni 2011

De provincie zet in op
verbetering van de
internationale concurrentiepositie door inzet op de thema’s
Kenniseconomie & Innovatie,
Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme &
Watersport
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manieren samenwerken (Porter, 1998, p. 197). De ‘unieke’ regionale of lokale
setting voorziet de deelnemende partijen van allerlei agglomeratievoordelen,
zoals verdergaande specialisatie, een gedeelde arbeidspool, kostenbesparingen,
een toegesneden infrastructuur en gedeelde voorzieningen. In de loop der tijd is
het accent steeds meer komen te liggen op het uitwisselen van specialistische
kennis binnen clusters (Cooke, 2001 e.a.). Hierdoor zouden bedrijven eerder in
staat zijn te innoveren en zich te onderscheiden van een toenemend aantal
concurrenten op een grotere markt.
Hoewel clustertheoretici vaak verschillende accenten leggen, bestaat er consensus
onder aanhangers ervan dat van clustering een positieve werking uitgaat. Het
rapport ‘Pieken in de Delta’ (2004) stelt dat steden proﬁjt kunnen hebben van het
huisvesten van clusters en ook Europees beleid is vaak precies daar op gericht.
Partijen die deel uitmaken van clusters zouden kunnen proﬁteren van een set
agglomeratievoordelen, op basis waarvan zij blijvend kunnen innoveren,
concurreren en groeien(Porter, 1998, Storper, 1997).
Het Nicis concludeert dat er – eerder dan op lokaal niveau – binnen de Nederlandse
context vooral nog ruimte voor het clusterconcept op regionaal schaalniveau is.
Bron: Nicis, 2010 Clustering van bedrijven in de lokale economie
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VOORWOORD
Voor u ligt de Economische Agenda 2012-2015 van de provincie Noord-Holland. In deze Economische Agenda
staat wat we als provincie de komende vier jaar gaan doen om de internationale concurrentiepositie van onze
provincie te verbeteren. Daarbij kiezen we voor het versterken van de sterke en kansrijke sectoren in onze
economie, zoals de agribusiness in het noorden en de financiële en zakelijke dienstverlening en logistiek in
het zuiden, en leggen we de focus op de thema’s Kenniseconomie & Innovatie, Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme.
De Economische Agenda moet ruimte bieden om in te spelen op de actualiteit. Zo levert bijvoorbeeld de
ontwikkeling van Het Nieuwe Werken niet alleen interessante nieuwe inzichten op, maar heeft het ook een
directe invloed op de behoefte aan kantoorruimte. We zullen daar in de nabije toekomst dan ook rekening mee
moeten houden bij de behoefteraming van kantoorruimte
Voor het thema werklocaties richten we ons de komende jaren op een zorgvuldige planning van nieuwe
bedrijventerreinen en het efficiënt benutten van de bestaande terreinen. We willen dat er ruimte wordt
gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen door eerst de mogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen te
benutten door te intensiveren en te herstructureren.
Voor de versterking van de samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs
moeten onderwijsinstellingen meer tijd investeren in relaties met de praktijk.
De leer- en kennisarrangementen zijn succesvolle manieren om onderwijs en
bedrijfsleven samen te brengen, het onderwijs positief te beïnvloeden,
innovatieve vraagstukken op te lossen en studenten uit het hele land bekend
maken met de mogelijkheden en de bedrijven in Noord-Holland.
We bouwen verder op de goede resultaten die de afgelopen periode zijn geboekt.
Zoals de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijven
terreinen (HIRB), de regionale promotie met projecten als ‘Amsterdam
bezoeken, Holland zien’, de afspraken over bedrijventerreinen en kantoren in
Plabeka en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf via het project
Kansenkanon. Ter illustratie van succesvol verlopen projecten komen in deze
agenda ook een aantal ondernemers aan het woord over de resultaten van
verschillende projecten.
In de afgelopen periode is ook een begin gemaakt met een betere samenwerking
tussen overheid, ondernemers en onderwijs&onderzoek. Zo is de Amsterdam
Economic Board opgericht en is in Noord-Holland Noord een begin gemaakt met
clustergerichte samenwerking. Ik vind deze samenwerking tussen de drie o’s
essentieel voor het versterken van de concurrentiepositie en zet daar met deze
agenda krachtig op in.
Met deze Agenda ben ik er van overtuigd dat Noord-Holland het beste is uitgerust
om vanuit de eigen kracht de onzekere economische ontwikkelingen het hoofd te
bieden en uit mag zien naar bestendige en duurzame economische groei.

Jan van Run, gedeputeerde Economische Zaken, Onderwijs en Arbeidsmarkt

1
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1.1 Aanleiding
De wereld heeft de financieel-economische crisis nog niet achter zich gelaten.
Nederland laat weliswaar in 2010 en 2011 een bescheiden economische groei zien.
Maar er zal nog een lange periode nodig zijn om de zware klappen weer te boven te
komen aangezien het herstel traag verloopt 1) en er grote onzekerheden zijn over te

verwachten economische groei. Zo voorzag De Nederlandse Bank in september 2011
een nieuwe afkoeling van de conjunctuur en worden aanwijzingen voor een doubledip of beter: aanhoudende stagnatie sterker2). We verkeren dus nog steeds in
economisch zwaar weer.
DNB-conjunctuurindicator (gestandaardiseerde afwijking van de trend)
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De Amsterdamse regio geldt in de bescheiden groei van 2010 als nationale koploper
dankzij de winstgroei van exportgeoriënteerde sectoren, maar ook de Zaanstreek

scoorde relatief goed3). Maar ook de regio’s in Noord-Holland Noord zitten nationaal
nog altijd in de middenmoot. Noord-Holland vertoont de laatste jaren een positiever
beeld in de zin van economische groei en werkgelegenheid, dan het landelijk
gemiddelde. De betekenis van Noord-Holland voor de nationale economie is dan ook
groot. Zo vertegenwoordigt de Metropoolregio Amsterdam al 17% van het BNP. Door
de internationale oriëntatie van de Noord-Hollandse economie werken
internationale ontwikkelingen en concurrentie vanuit andere gebieden snel
door. De Metropoolregio Amsterdam is internationaal zeer sterk

We verkeren nog steeds in
economisch zwaar weer. NH
groeit wel sneller dan NL, maar
concurrenten groeien nog
sneller. Bovendien dreigt een
tekort aan beroepsbevolking.

verbonden en is ook sterk in het aantrekken van buitenlandse
investeringen. Buitenlandse bedrijven – de provincie huisvest er ruim

1) De Ned Bank, aug 2011, http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2011/dnb256566.jsp
2) hoogleraar Arnoud Boot, aug 2011, http://nos.nl/artikel/265306-double-dip-recessie-na-recessie.html
3) R abobank, de regio top-40, 2011, http://overons.rabobank.com/content/images/RegioTop40-201106_tcm64-142095.pdf
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2100- hebben dan ook een belangrijke toegevoegde waarde voor de Noord-Hollandse
economie; zowel in werkgelegenheid als in innovatiekracht via hun investeringen
in onderzoek en ontwikkeling. De concurrentie binnen Europa om deze bedrijven te
huisvesten is echter groot. Internationaal gezien zijn er zowel Europese regio’s als
de zgn. BRICK landen (Brazilië, Rusland, India, China en Korea) die sneller aan
concurrentiekracht winnen dan Noord-Holland. De gevolgen van de globalisering
kunnen onder andere een strijd om toptalent opleveren die ten koste gaat van
Noord-Holland. Tegelijk lijken toekomstige tekorten aan beroepsbevolking een
beperkende factor te worden voor het verbeteren van de concurrentiepositie4).

Hoewel Noord-Holland ten opzichte van het Nederlands gemiddelde een positief
beeld laat zien is er dus gezien de aanhoudende stagnatie in economische groei, de
internationale concurrentie en de ontwikkeling van de beroepsbevolking
allerminst reden om achterover te leunen. Om de concurrentiepositie van NoordHolland in stand te houden of te verbeteren zullen dan ook forse inspanningen
nodig zijn.

1.2 Collegeprogramma en kerntaken
De economische agenda is een nadere invulling van beleidsuitspraken op het gebied
van economie in het collegeprogramma.
Noord-Holland is een provincie waar mensen graag wonen, werken en recreëren.
Wij zien voor onszelf een belangrijke taak weggelegd om dit niet alleen zo te
houden maar ook om de aantrekkingskracht en internationale concurrentie
positie verder te stimuleren.
Uit: collegeprogramma ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’.
Om de regionale economie van Noord-Holland te versterken en het algemene
vestigingsklimaat te verbeteren is focus van de provinciale inzet nodig. Focus die
mede ingegeven wordt door de keuze van de provincie om terug te gaan
naar de kerntaken (Lodders-plus) onder invloed van rijksbezuinigingen
op het Provinciefonds. Voor het uitvoeren van het economisch beleid is
door deze bezuinigingen zo’n 40 miljoen euro beschikbaar in plaats van 68,5
miljoen (inclusief budgetten voor de subsidieregelingen Herstructurering en
Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen en Water als Economische Drager) in
de periode 2008-2011.

De volgende kerntaken zijn benoemd op gebied van economie5):
•

het stimuleren van regionale economische samenwerking (ook op gebied van
innovatie en ondernemerschap);

•

het tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten.

Deze kerntaken weerspiegelen zich in twee van de twaalf punten van het
coalitieakkoord ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’:
8	Wij kiezen voor een regionale benadering bij de ontwikkeling van bedrijven
terreinen in Noord-Holland. Bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied
staat voor ons niet ter discussie. Wat ons betreft mag bestaande
bedrijvigheid niet belemmerd worden door nieuw te bouwen woningen. Wij
zetten ons in voor de aanleg van de 2e zeesluis bij IJmuiden. De daarvoor
gereserveerde middelen blijven beschikbaar.
9	Wij gaan ontwikkelingen op het gebied van kennis en innovatie steunen. Wij
gaan daartoe deelnemen in de Economic Development Board van de metro
poolregio Amsterdam en zetten onze deelname aan het programma
kansenkanon – gericht op innovatie in het MKB – voort. Wij blijven ook een
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren.
4) lezing prof dr. P. Tordoir, 14 juli 2011 Zaandam
5) Kaderbrief 2011, Provincie Noord-Holland
6) In 2010 staat Amsterdam 6e in de European Cities Monitor van aantrekkelijke vestigingssteden.

Mede door bezuinigingen focus
op kerntaken regionale
economische samenwerking en
voldoende ruimte voor
economische activiteiten.
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1.3 Doelstelling en thema’s
Het hoofdbelang voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland heeft de
provincie benoemd in de structuurvisie Noord-Holland 2040:

“De provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal

concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en
duurzaam ruimtegebruik.”

In het Collegeprogramma wordt dit hoofddoel onderschreven (zie kader onder § 1.2),
evenals in regionale beleidskaders die door de provincie zijn onderschreven zoals de
Economische Agenda van de Metropoolregio Amsterdam (Global Business Gateway).
Hoofddoelstelling is:

Verbeteren internationale concurrentiepositie van provincie Noord-Holland.
Als indicatoren voor het behalen van deze doelstelling worden benoemd:
•

een hogere economische groei (in de periode 2012-2015) van Noord-Holland ten
opzichte van het Europees gemiddelde;

•

top-5 positie van de Metropoolregio Amsterdam tussen de Global Business
Gateways.

Laatstgenoemde doelstelling is opgenomen in de Economische Agenda van de
Metropoolregio Amsterdam, vastgesteld in het Platform Regionaal Economische
Structuur Metropool Regio Amsterdam, december 2009 6).
Thema’s:
Het collegeprogramma, de keuze van kerntaken (Kaderbrief 2011), het
bijgaande Economisch Profiel NH en de input van de startbijeenkomst
van de Economische Agenda 2012-2015 op 14 juli 2011 in Zaanstad vragen
om invulling van de thema’s innovatie, werklocaties, arbeidsmarkt&onderwijs en
toerisme. Een nadere onderbouwing van de keuze voor deze thema’s wordt gegeven
in bijlage 1 Verantwoording en Monitoring. De focus van deze Economische Agenda
zit daarbij vooral in de wijze waarop binnen de thema’s wordt gekozen voor
agendapunten.

De provincie zet in op ver
betering van de internationale
concurrentiepositie door inzet
op de thema’s Kenniseconomie
& Innovatie, Werklocaties,
Arbeidsmarkt & Onderwijs en
Toerisme & Watersport
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1.4 Uitgangspunten en aansluiting bij het beleid van
rijk en regio.
Uitgangspunten
De provincie zal succesvol beleid uit de periode 2008-2011 zo veel mogelijk
voortzetten, uiteraard aangescherpt door de actualiteit. Voorbeelden hiervan zijn
de succesvolle subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB), de economische samenwerking in het Noordzee
kanaalgebied middels het Masterplan Noordzeekanaalgebied en op innovatiegebied
het MKB-programma Kansenkanon.
De actuele economische ontwikkelingen maken dat de provincie ook attent moet
blijven op nieuwe ontwikkelingen en daarop moet inhaken, voor zover het van
provinciaal belang is. Dat betekent ook dat tussentijdse bijstelling van de agenda
mogelijk is.
Duurzaamheid loopt als een rode draad door deze agenda.
Duurzaamheid is bij invulling van de thema’s een leidend principe, wat
vooral blijkt uit de invulling van de thema’s innovatie (de keuze voor
‘toekomstbestendige’ clusters waaronder duurzame energie),
werklocaties (zorgvuldig ruimtegebruik en duurzaamheid bij herstructurering) en
toerisme (project Eco XXI en het duurzaam verbeteren van toeristisch aanbod).
Verbetering van de (internationale) concurrentiepositie wordt ook bereikt door
vanuit andere beleidsvelden dan economie. Bereikbaarheid, recreatie, natuur,
cultuur en cultuurhistorie en natuurlijk de Olympische Spelen zorgen voor betere
basisvoorwaarden voor onze concurrentiepositie, maar worden uitgewerkt in
specifieke beleidskaders.
Bereikbaarheid-Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan:
Het collegeprogramma stelt: “Voor ons is duidelijk: zonder goede infrastructuur geen
goede economische ontwikkeling”. “Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde
voor een goede economische en sociale ontwikkeling”. Ten aanzien van bereik
baarheid biedt het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP) het kader om het beleid
van de provincie Noord-Holland voor de komende tijd te ondersteunen.
Het Provinciaal Verkeers en Vervoersplan richt zich op het waarborgen van de
bereikbaarheid bij een verder groeiende mobiliteit. De uitdaging van het PVVP luidt:
Om een positieve bijdrage te kunnen blijven leveren aan de provinciale
economische ontwikkeling en sociaal maatschappelijke ontplooiing van haar
inwoners, zijn forse inspanningen en investeringen op het gebied van verkeer en
vervoer noodzakelijk. De provincie Noord-Holland zorgt samen met haar partners
voor mobiliteit en bereikbaarheid, en daarnaast voor vooruitgang op het gebied
van luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid.Hierdoor behoudt Noord-Holland
haar concurrentiepositie en wint aan aantrekkelijkheid als woon- en werklocatie.
Bij de actualisatie in 2007 is aangegeven dat maatwerk voor speerpunten altijd
nodig zal zijn. Die speerpunten uit het coalitieakkoord voor de komende vier jaar
ten aanzien van bereikbaarheid zijn: investeren in de bereikbaarheid over de weg
en een integraal OV-concept. Momenteel werken wij aan een investeringsstrategie
voor de infrastructuur en een ov-concept. In de eerste geven wij aan in welke
provinciale infrastructuur wij tot 2020 willen investeren. In de tweede geven wij
het Randstadnet en het netwerk van verbindende lijnen, waarbij wij tevens het
kader aangeven voor het aanvullend en ontsluitend openbaar vervoer dat wij
financieel willen ondersteunen.
Cultuur en Economie:
De kerntakendiscussie in 2010 heeft geleid tot een nieuwe koers voor het provinciale
cultuurbeleid. In het nieuwe profiel is cultuurhistorie, in relatie tot het ruimtelijkeconomisch domein, als kerntaak benoemd. Verder speelt de provincie ook een

Duurzaamheid is leidend
principe
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belangrijke rol op het gebied van spreiding en kwaliteit van culturele voorzieningen.
In het Coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’
geven het College van Gedeputeerde Staten haar ambities op het gebied van Cultuur,
Erfgoed en Media weer. Gedeputeerde Staten beschouwen, in lijn met het eerder
gekozen nieuwe profiel, het behoud van cultureel erfgoed en de regionale spreiding
van culturele voorzieningen tot de kerntaken van de provincie. Het
cultuurhistorisch erfgoed is van belang voor landschappelijke en ruimtelijke
kwaliteit. Cultuurhistorie en cultureel erfgoed dienen echter niet alleen te worden
gezien in relatie tot ruimtelijk beleid, maar ook in vergaande mate in relatie tot
economie en toerisme.
Cultuur en cultuurhistorie dragen bij aan de aantrekkingskracht van de provincie
Noord-Holland. Het culturele en cultuurhistorische aanbod (monumenten,
cultuurlandschap, etc.) maken de provincie aantrekkelijk voor bewoners en
bezoekers. Ook de aanwezigheid van creatieve industrie draagt bij aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.
In het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 zal de verbinding tussen
cultuur en economie daarom een belangrijk thema zijn. In het nieuwe provinciaal
cultuurbeleid wordt ingezet op meer synergie tussen cultuur, toerisme en recreatie.
Als het gaat om creatieve industrie wordt de aansluiting gezocht bij het economische
beleid en specifiek bij het kennis- en innovatiebeleid.
Agenda Natuur, recreatie en landschap
Natuur, recreatie en landschap zijn belangrijk voor een aantrekkelijk vestigings
klimaat en dus voor de Noord-Hollandse economie.
In het coalitieakkoord ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ is
aangegeven dat de aangekondigde Rijksbezuinigingen en decentralisatie van taken
op het gebied van natuur, recreatie en landschap zullen leiden tot een strategische
heroriëntatie van ons beleid voor een vitaal landelijk gebied. Deze heroriëntatie zal
uiteindelijk leiden tot een Agenda natuur, recreatie en landschap met een
bijbehorend uitvoeringsprogramma.
De heroriëntatie vindt plaats omdat een aantal majeure beleidswijzigingen van
Rijkszijde de provincie dwingen om het huidige beleid te herzien.
Rijksambities voor natuur en landschap worden verkleind of soms zelfs geschrapt. Er
komen minder middelen voor beschikbaar en het Rijk hevelt de verantwoordelijkheid
voor verschillende regimes (deels) over naar de provincies, ook via wetgeving.
Inmiddels is er ook een akkoord gesloten tussen het IPO en de staatssecretaris waarin
deze opgaven concreet zijn uitgewerkt. In december zullen de Staten besluiten of zij
dit akkoord accepteren.
Deels wordt deze wijziging ook doorgevoerd via een wijziging van het Rijksbeleid voor
de Ruimtelijke ordening. Rijksbeleid voor de bufferzones, Nationale landschappen en
Nationale parken wordt beëindigd. De nieuwe Rijksstructuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) belegt in deze gebieden niet langer een ruimtelijk beschermings
regime. Wél ziet het Rijk nog een rol voor zichzelf in het groen in de metropoolregio.
De provinciale heroriëntatie richt zich op de voornaamste consequenties van de
bovenstaande veranderingen op het provinciaal beleid voor natuur, recreatie en
landschap. Hierbij wordt zowel een uitspraak gedaan over de ambities als over de
(bestaande en nieuwe) middelen die de provincie inzet om deze doelen ook
daadwerkelijk te bereiken. Naar verwachting wordt de agenda Natuur, recreatie en
landschap medio 2012 in Provinciale Staten behandeld. In de Agenda Natuur,
Recreatie en Landschap wordt uiteraard ook rekening gehouden met de nauwe relatie
tussen recreatie en toerisme.
Olympische Ambitie 2028
In het collegeakkoord heeft het college aangegeven ‘onverkort de ambitie te steunen
om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen’. Het Olympisch Plan
(OP2028) van Nederland kent drie speerpunten; een vitale samenleving, excellente
prestaties en economische impact. Internationale en beeldbepalende sport
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evenementen kunnen optimaal benut worden om te laten zien waar Nederland,
maar ook de provincie Noord-Holland goed in is. (Inter)nationale aandacht zorgt
voor bekendheid van de provincie en Nederland. Van positieve aandacht kan het
bedrijfsleven mee profiteren. Met deze evenementen kan met dezelfde reden het
toerisme naar een hoger plan worden gebracht. Ook hebben deze evenementen vaak
een grote economische impact binnen de provincie. Zo leverde het WK Baan
wielrennen de provincie Gelderland €1,3 miljoen aan economische impact op.
Een andere economische pijler is innovatie. Binnen de topsport ontstaan vaak
innovaties die breder inzetbaar zijn dan alleen voor de sport, zoals bij topsport
accommodaties of mediatoepassingen. Binnen het OP2028 is het de bedoeling deze
innovaties dan ook beter te gaan benutten.
De provincie heeft de afgelopen jaren daarom dan ook geïnvesteerd in talent
ontwikkeling en sportevenementen. En zal dat de komende jaren blijven doen.
Topsportevenementen dragen niet alleen bij aan het trackrecord voor het OP2028,
maar zijn dus ook van economische waarde voor de provincie, zowel op het gebied
van toerisme en recreatie als op het gebied van innovatie.

Samen uitvoeren
De directe invloed van de provincie op de economie is beperkt. Veelal zorgt de
provincie voor smeerolie die de samenwerking van verschillende partijen
bevordert, in het bijzonder de samenwerking tussen overheid,
ondernemers en onderwijs&onderzoek. Bij alle activiteiten in deze
agenda zoeken wij volop samenwerking met andere partijen. Onze positie als
middenbestuur tussen rijk en regio is daarbij bepalend. Hoewel onze inzet per
agendapunt kan verschillen kan de rol van de provincie zich in algemene zin het
beste laten omschrijven als regisseur en makelaar die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen initieert of voortzet. Per agendapunt wordt die rol
nader uitgewerkt.

Afbakening:
Zoals aangegeven in het voorwoord wordt naast de Economische Agenda de agenda
Landbouw en Visserij opgesteld. Belangrijke economische onderwerp als
agribusiness en vitaal platteland worden daar uitgewerkt. Daarnaast heeft ook het
beleid gericht op duurzame energie een duidelijke economische invalshoek. Het
cluster duurzame energie komt kort aan de orde in de paragraaf over cluster
samenwerking in Noord-Holland Noord, maar wordt uitgereider beschreven in het
Koersdocument Duurzame Energie.
Europees beleid: Smart Specialisation
In het najaar van 2010 publiceerde de Europese Commissie(EC) haar rapport over het
toekomstige innovatiebeleid: Innovatie Unie. In dit rapport concludeerde de
Commissie dat Europa achterblijft bij landen als Japan en de VS op het gebied van
innovatie. Redenen hiervoor zijn dat het wetenschappelijk onderzoek in de EU te
versnipperd is, er te weinig in R&D geïnvesteerd wordt (Europa investeert gemiddeld 1,7
% van haar BNP in R&D, de VS ongeveer 3 %) en veel regio’s succesvolle concepten van
andere regio’s kopiëren, zonder daarbij stil te staan bij de haalbaarheid van het concept
in de eigen regio. Tijd voor verandering, volgens de Commissie, waarvoor zij o.a. het
cohesiebeleid wil inzetten. Zij lanceerde daarom het concept van ‘Smart
Specialisation’, waarbij een deel van de structuurfondsen wordt geoormerkt voor
innovatie. Om voor dit geoormerkte deel in aanmerking te komen, dienen de regio’s
naar de mening van de EC een Smart SpecialisationStrategy op te stellen. Dit zijn
regionale strategieën waarin de regio’s op basis van hun sterkten sectoren/clusters
kiezen waarin Europees en nationaal geld geïnvesteerd wordt om zo de gewenste
specialisatie op het gebied van R&D en innovatie te realiseren. Dit moet ertoe leiden dat
regio’s vanuit hun eigen kracht inzetten op een beperkt aantal sectoren en hun keuzes
proberen uit te bouwen tot de top van de EU of zelfs de wereld. Samenwerking tussen
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen speelt hierbij een belangrijke rol.

Provincie regisseur en makelaar
die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen
initieert/voortzet.
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Op het moment van schrijven van deze agenda is nog onduidelijk in hoeverre de
Commissie Smart SpecialisationStrategies verplicht zal stellen voor alle regio’s in de
EU die met EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) willen
investeren in innovatie. De Randstadprovincies en de vier grote steden treffen intussen
voorbereidingen om, zo nodig, met een gezamenlijke Smart SpecialisationStrategy
voor het landsdeel West te komen.
Rijksbeleid: inzet op Topsectoren
Begin 2011 kondigde minister Verhagen de focus op negen topsectoren aan.
Vooraanstaande ondernemers en onderzoekers uit deze sectoren boden in juni hun
aanbevelingen aan voor de versterking van de concurrentiepositie. In de brief “Naar
de Top” reageert het kabinet op hun voorstellen.
De negen topsectoren zijn: high tech systemen en materialen, energie, creatieve
industrie, logistiek, agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, life sciences en
health, water, en chemie. Alle sectoren werken verder samen in een task force
voor het aantrekken van hoofdkantoren van internationale bedrijven.
De topteams wordt gevraagd nog dit jaar innovatiecontracten af te sluiten tussen
bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. In het voorjaar van 2012 maakt minister
de bedragen bekend die de verschillende topsectoren kunnen verwachten voor het
hun contracten.
Ambitie van het kabinet:
•

Overheid en bedrijfsleven ontwikkelen gezamenlijk initiatieven voor onderzoek
en ontwikkeling voor meer dan 500 miljoen euro, waarvan ten minste 40
procent bestaat uit private investeringen (in 2015).

•

Investering in onderzoek en ontwikkeling in Nederland stijgt naar ten minste
2,5 procent van het BNP (2020).

•

Nederland behoort tot de top-vijf kenniseconomieën van de wereld (2020).

Belangrijkste maatregelen:
•

Stimulering van onderzoek en ontwikkeling door belastingaftrek voor
investeringen in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven en participatie voor
600 miljoen door NWO, KNAW en de toegepaste in de innovatiecontracten.

•

Betere bedrijfsfinanciering voor MKB en innovatief ondernemerschap door een
innovatiefonds van 500 miljoen, een garantieregeling voor ondernemings
financiering en garantiebudget van het borgstellingskrediet voor het MKB.

•

Minder en eenvoudiger regels, o.a. het permanent maken  van de crisis- en
herstelwet.

•

Talent voor het bedrijfsleven; o.a. verbetering van de kwaliteit in het hoger
onderwijs, Centra voor Innovatief Vakmanschap voor MBO en de Centers of
Expertise voor HBO.

•

Nederland internationaal profileren: onder meer een effectievere Hollandpromotie en gerichte en gezamenlijke handelsmissies door verschillende
overheden en bedrijven uit de topsectoren.

•

Versterking van regionale clusters: Concentraties van bedrijven en
onderzoeksinstellingen uit bepaalde sectoren in één regio.

De provincie sluit aan op de clusterbenadering van rijk, Europa en regio (AEB,
Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord) en stelt de regionale
samenwerking tussen overheid, onderzoek/onderwijs en ondernemers
centraal in het versterken van de internationale concurrentiepositie.
Uitgangspunt is dat knelpunten en kansen effectiever kunnen worden opgepakt
wanneer een goede wisselwerking bestaat tussen ondernemers,
onderwijs&onderzoek en de overheid. Deze drie werelden hebben traditioneel
gezien verschillende functies: het creëren van welvaart, het produceren van kennis
en het coördineren van verschillende belangen. In een goede wisselwerking tussen
de drie o’s, ook wel de triple helix-aanpak of gouden driehoek genoemd, wisselen de
partijen hun soms strijdige rollen in voor een gezamenlijke koers.

Regionale samenwerking
tussen overheid, ondernemers
en onderwijs/onderzoek krijgt
centrale plaats.
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Speciale aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250
medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99% in deze categorie7). Zij zijn
verantwoordelijk voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven en bieden werk
gelegenheid aan 60% van de werknemers. Dat geeft op zichzelf al reden genoeg
aandacht te besteden aan het MKB. Het rijk geeft aan dat er specifieke aandacht
nodig is voor het stimuleren van innovatie bij het MKB (Topsectorenbeleid).
Daarnaast blijkt het voor MKB-ers lastig te zijn om voldoende financiering te krijgen
voor investeringen in innovaties (Topsectorenbeleid). Het MKB zal dan ook speciale
aandacht krijgen in de Economische Agenda, zoals aangekondigd in het
collegeprogramma:
Wij blijven het MKB ondersteunen op het gebied van innovatie en zullen
onderzoeken hoe wij dat het best kunnen doen.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke economische drager in NoordHolland. Wij zullen het “kansenkanon” voortzetten.

1.5 Investeringen
In de periode 2012-2015 wordt met het uitvoeren van de Economische Agenda zo’n 40
miljoen euro geïnvesteerd in de Noord-Hollandse economie. De 14 miljoen
voor de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB) maakt daarvan een groot deel uit. De ervaring bij
HIRB leert dat door de investering van de provincie er bij gemeenten en bedrijven een
veelvoud (bij HIRB een factor 10) van deze investeringen bijkomt.
Thema
Kenniseconomie en Innovatie
Werklocaties
Arbeidsmarkt&onderwijs
Toerisme
Ondersteunend beleid
Totaal gereserveerd

Financiën 2012-2015
7.600.000
14.880.000
1.300.000
6.600.000
10.968.800
41.362.800

De verdeling van de middelen is op hoofdlijnen/thema’s aangegeven waardoor het
beter mogelijk wordt om in te spelen op actuele en nieuwe economische kansen.

1.6 Leeswijzer
De Economische Agenda 2012-2015 is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 2 waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen worden aangegeven
voor Noord-Holland. In hoofdstuk 3 tot en met 6 worden per thema de agendapunten
uitgewerkt volgens steeds dezelfde opbouw:
•

Economisch belang?

•

Wat speelt er nu?

•

Wat willen we bereiken?

•

Hoe bereiken we dat?

•

Welke andere partijen zijn betrokken?

•

Welke middelen zetten we hiervoor in?

In hoofdstuk 7 worden drie beleidsinstrumenten uitgewerkt die ondersteunend zijn
aan de hoofdthema’s. Ten slotte wordt in bijlage 1 een verantwoording over de keuze
van de thema’s gegeven en een toelichting gegeven over de clusteraanpak. Daarnaast
wordt samengevat welke afrekenbare doelen met deze agenda worden behaald.
In de teksten worden met ‘tekstballonnen’ kort de hoofdlijnen aangegeven. Waar
interessante verwijzingen naar webpagina’s te vinden zijn worden zogenaamde
QR-codes gebruikt, waardoor via de fotocamera’s van mobiele telefoons snel deze
informatie kan worden opgehaald.

7) CBS, MKB-servicedesk, www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-mkb-nederland.htm
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Samenvattende conclusie:
Noord-Holland is minder dan ander regio’s in Nederland geraakt door de klap van de
financieel-economische crisis van 2008/2009 Ook in de herstel dat daarna volgde
lijkt Noord-Holland het niet slecht te doen. De trend die al sinds 2002 bestaat dat
Noord-Holland een betere groeiprestatie levert dan Nederland als geheel, zet zich
voort. Ook in groei van het aantal banen ‘scoort’ Noord-Holland opvallend goed ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde, hoewel er ook regio’s zijn waar een afname
te zien is (IJmond en Gooi en Vechtstreek). Door het open karakter van de economie
liggen er ook bedreigingen op de loer: internationaal gezien zijn er zowel Europese
regio’s als de zgn. BRICK landen (Brazilië, Rusland, India, China en Korea) die
sneller aan concurrentiekracht winnen.
Een uitdaging is de daling van de potentiële beroepsbevolking die zich door de
vergrijzing al binnen enkele jaren voordoet. Alleen Amsterdam, Zaanstad en
Haarlemmermeer weten zich langer aan deze trend te onttrekken. Extra inzet op
toenemende arbeidsproductiviteit via het stimuleren van innovatie is dan ook
noodzakelijk, evenals een goede aansluiting van onderwijs op de vraag van het
bedrijfsleven. En hoewel de potentie van de kenniseconomie met het aantal
creatieve banen in de Metropoolregio hoog lijkt, kan er bij het innovatievermogen en
vermarkten van innovaties nog veel verbeterd worden. Centraal bij het verder
verbeteren van de Noord-Hollandse concurrentiepositie staat dan ook een goede
afstemming tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek.
De vergrijzing levert ook nieuwe economische kansen op, bijvoorbeeld voor de
economisch gezien belangrijke toeristische sector. Wil deze sector echter kunnen
blijven groeien, dan moet er wel tegemoet gekomen worden aan de steeds kritischer
en veeleisende consument. De sector moet worden geprofessionaliseerd en
investeringen in kwaliteit, diversiteit, duurzaamheid en digitalisering zijn van
belang. Ook moet er een oplossing gevonden worden voor de dalende
beroepbevolking waar juist een arbeidsintensieve toeristische sector last van heeft.
De beschikbaarheid van voldoende werklocaties vormt alleen voor specifieke
segmenten (kadegebonden of havengerelateerde bedrijven en bedrijven met een
hoge milieucategorie) een probleem. Door overaanbod staat de kwaliteit van de
werklocaties wel onder druk. Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het
verbeteren van bestaande locaties zijn dan ook noodzakelijk.

Drie algemene trends
Vergrijzing
In de afgelopen 5 jaar is er een aanzienlijke verschuiving in de leeftijdsamenstelling
van de bevolking te zien. De bevolking tussen 25 en 45 jaar is sterk afgenomen, met
als gevolg daarvan ook een afname van het aantal jonge kinderen dat geboren
wordt. De bevolking tussen 60 en 70 jaar is sterk toegenomen. Deze
verschuiving is een gevolg van de geboortegolf in de naoorlogse jaren en van
een structurele daling van het geboortecijfer in de jaren ’70 en ’80. Demografische
ontwikkeling is een langzaam proces dat gevolgen heeft over een termijn van
tientallen jaren. Het noorden van de provincie vergrijst relatief sterker o.a. door het
vertrek van jongeren naar de stedelijke gebieden in het zuiden. In Noord-Holland Zuid
blijft de bevolking relatief jong door een voortdurende toestroom van jonge migranten
uit zowel binnen- als buitenland. Daarmee blijft ook het aantal geboorten hoog.8)

Verstedelijking
Vanaf 2000 zijn er twee opvallende demografische ontwikkelingen: de daling van
de buitenlandse migratie en de grotere belangstelling voor het wonen in grote
steden. Vanaf 2000 groeit de bevolking in het zuiden van de provincie relatief
gezien voor het eerst sterker dan in het noorden van de provincie. Na 2005 is er
8) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm

Het noorden vergrijst sneller,
het zuiden blijft relatief jong
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sprake van een vestigingsoverschot in Noord-Holland Zuid. Het zijn met name
jonge hoog opgeleide mensen die vertrekken van de perifeer gelegen gebieden naar
de stedelijke omgevingen in het zuiden, en dan met name naar Amsterdam.
Deze jongeren keren bovendien vaak niet terug. Zij vormen een gezin en

Stedelijke omgeving A’dam
in trek bij hoogopgeleiden
en bedrijven

krijgen kinderen in de grootstedelijke gebieden. De aantrekkingskracht
van het verstedelijkte zuiden wordt met name bepaald door de
arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden en de opleidingsmogelijkheden. Dit lijkt ook
een zichzelf versterkende factor, want ook voor bedrijven is het aantrekkelijk om
zich in de stad te vestigen, zowel door het grote hoogwaardige arbeidsaanbod als
door de aanwezigheid van gelijksoortige bedrijven.9)

Globalisering
Nederland heeft als karakteristiek een exportgedreven land te zijn: het positieve saldo
van de handelsbalans (export – import) draagt in grote mate bij aan de groei van het
Bruto Binnenlands Product (BBP). Door het open karakter van de Nederlandse economie
is de groei ook sterk afhankelijk van internationale (economische) ontwikkelingen.
Het herstel van de economie na de recessie in 2009 was sterk exportgedreven

(buitenlandse vraag). De binnenlandse vraag10) bleef achter en is nog steeds niet
hersteld. Net als in andere Europese landen is de economische conjunctuur in Nederland
sterk afhankelijk van internationale trends en verhoudingen die snel kunnen
veranderen.

Economische groei
Economische groei voor Nederland wordt gemeten in het Bruto Binnenlands Product,
voor de provincie in Bruto Regionaal Product (BRP).11) Typerend is dat Noord-Holland

vanaf 2002 (2006 uitgezonderd) een betere groeiprestatie levert dan Nederland als geheel.
Bron: CBS, 2011.
Volumemutaties BBP NL en BRP NH

NH presteert vanaf 2002
structureel beter dan NL

6
5

Volumemutaties in %

4
3
2
1
0
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2005 2006 2007 2008** 2009* 2010*

Nederland
Noord-Holland (PV)

De hogere groei van het BRP van Noord-Holland ten opzichte van Nederland is mede
te verklaren door de sectorstructuur. Noord-Holland heeft ten opzichte van
Nederland een relatief klein aandeel in de industrie sector (zie tabel met de Bruto
Toegevoegde Waarde (BTW) per sector en regio12)) waardoor het BRP minder
schommelt dan het BBP van Nederland.

9) B
 ron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm
10) Hier gezien als particuliere consumptie.
11) Het bruto binnenlands product (BBP) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land. De economische groei wordt
namelijk afgemeten aan de volume-ontwikkeling van het BBP. Dit is de som van de in het binnenland gevormde toegevoegde waarde (CBS, 2011).
12) De (bruto) toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik
(aankoopprijzen) (CBS, 2011).
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Bruto Toegevoegde Waarde in miljoenen € (basisprijzen) per sector en regio in 2008*, absoluut en in % van aandeel sector
in BTW per regio
Sectoren

Nederland

NoordHolland

Het Gooi
en Vecht
streek

GrootAmster
dam

Zaan
streek

Agglo
meratie
Haarlem

IJmond

Alkmaar
en
omgeving

Kop van
NoordHolland

9.566
(2%)

1.066
(1%)

30
(0%)

369
(1%)

26
(1%)

10
(0%)

34
(1%)

99
(2%)

498
(6%)

135.356
(26%)

14.419
(15%)

910
(13%)

6.169
(10%)

1.415
(36%)

799
(15%)

2.391
(43%)

1.138
(19%)

1.600
(19%)

Handel en horeca

76.952
(15%)

16.952
(18%)

1.568
(22%)

11.229
(19%)

568
(15%)

747
(14%)

633
(11%)

988
(17%)

1.219
(15%)

Vervoer en
communicatie

35.136
(7%)

7.985
(8%)

247
(3%)

6.295
(11%)

143
(4%)

226
(4%)

320
(6%)

304
(5%)

450
(5%)

147.303
(28%)

33.999
(36%)

2.333
(33%)

24.352
(41%)

944
(24%)

1.630
(32%)

1.166
(21%)

1.635
(28%)

1.939
(23%)

Overheid en
onderwijs

58.880
(11%)

9.493
(10%)

529
(7%)

4.943
(8%)

380
(10%)

788
(15%)

422
(8%)

818
(14%)

1.614
(19%)

Gezondheidzorg

46.971
(9%)

7.538
(8%)

748
(11%)

3.916
(7%)

318
(8%)

661
(13%)

482
(9%)

675
(11%)

739
(9%)

Overige
dienstverlening

19.155
(4%)

3.896
(4%)

720
(10%)

2.055
(3%)

112
(3%)

310
(6%)

166
(3%)

278
(5%)

255
(3%)

529.319
(100%)

95.351
(100%)

7.084
(100%)

59.328
(100%)

3.908
(100%)

5.171
(100%)

5.613
(100%)

5.934
(100%)

8.313
(100%)

Landbouw,
bosbouw en visserij
Industrie en bouw

Zakelijke en financiële
dienstverlening

Alle economische
activiteiten

Bron: CBS, 2011; *=voorlopige cijfers
2005
2010
2011
2015
2020

165
166

Kop van Noord-Holland

215
213

West Friesland

273
282

Alkmaar en omgeving
IJmond

159
162

Waterland

150
151

Beperkte bevolkinggroei tot
2020, m.u.v. A’dam dat steviger
blijft doorgroeien

163
179

Zaanstreek

780
833

Amsterdam
221
224

Agglomeratie Haarlem

322
347

Amstelland-Meerlanden
244
246

Gooi&Vechtstreek
0

100

200

300

400

500

600

700

Bron: CBS, augustus 2011; prognoses 2015 en 2020 door SEO Economisch Onderzoek februari 2011.

In het noorden van Noord-Holland wordt nog tot 2030 bevolkingsgroei verwacht, maar
zal de groei verminderen. Vanaf 2030 zal de bevolking in grote delen gaan dalen. In de
Kop van Noord-Holland zal de daling iets eerder inzetten en ook wat sterker zijn dan in
West-Friesland en regio Alkmaar. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen
gemeenten en in de tijd. Lokaal is nu al sprake van bevolkingsdaling, met name in Den
Helder. In het zuiden van Noord-Holland zal de bevolking blijven groeien, van bijna 2
miljoen in 2008 tot 2.29 miljoen in 2040. Ook binnen het zuiden van Noord-Holland is
er echter een sterke differentiatie. De regio’s Waterland, IJmond en Gooi & Vechtstreek
krijgen ook te maken met een structurele bevolkingsdaling, terwijl vooral in

Amsterdam en Amstel-Meerlanden de bevolking tot 2040 nog blijft groeien.13)

13) B
 ron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm

800

900
x1000
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De ontwikkeling van de beroepsbevolking vertoont grote gelijkenis met de
bevolkingsontwikkeling. Een groot verschil is echter dat in een aantal regio’s de
beroepsbevolking al binnen afzienbare tijd kan gaan krimpen. Onderstaande
figuur toont de beroepsbevolking (werkzaam en niet werkzaam) van Noord-Holland
per regio. Hierin zijn de prognoses opgenomen van de beroepsbevolking in 2015 en
2020. Deze figuur toont dat in bepaalde regio’s in 2015 al sprake zal zijn van een
dalende beroepsbevolking ten opzichte van 2010, namelijk de regio’s Kop van NoordHolland, IJmond, West-Friesland en Waterland. De regio’s Amsterdam en AmstelMeerlanden vertonen echter nog steeds een groei van de beroepsbevolking.

2005
2010
2015
2020

81
77

Kop van Noord-Holland

101
99

West Friesland

131
135

Alkmaar en omgeving
IJmond

75
74

Waterland

74
70

Beroepsbevolking daalt binnen
enkele jaren in Kop, IJmond,
W-Friesland en Waterland.
A’dam en Amstel-Meerlanden
blijft groeien.
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91

Zaanstreek
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110
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440

Amsterdam
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173

Amstelland-Meerlanden
112
112

Gooi&Vechtstreek
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Bron: realisaties 2005 en 2010 : CBS,; prognoses 2015 en 2020 SEO Economisch Onderzoekfebruari 2011.

Vooral door de ontwikkelingen in Amsterdam heeft Noord Holland als geheel een
grotere groei van de beroepsbevolking dan Nederland. De groeicijfers nemen echter
af en de verwachting is dat de arbeidsmarkt de komende jaren krapper zal worden.
De druk om onbenut arbeidspotentieel (zowel bij werkende als niet werkende
inwoners) in te schakelen zal toenemen. De mate waarin bedrijven erin slagen om
arbeidskrachten aan te trekken en efficiënt in te zetten zal in steeds sterkere mate
een voorwaarde worden voor (regionaal) economisch succes.

Grafiek Jaarlijkse groei beroepsbevolking Noord-Holland en Nederland 2005-2020
3,5 %

Arbeidsmarkt NH wordt
krapper, maar in NL als geheel
wordt dit probleem nog
nijpender.
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Bron: realisaties 2005 t/m 2010 : CBS,; prognoses 2011, 2015 en 2020 SEO Economisch Onderzoekfebruari 2011.
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Onderstaande tabel biedt meer inzicht in de impact van de vergrijzing op de werkzame
beroepsbevolking in Noord-Holland.
Werkzame beroepsbevolking in 2009
Regio’s
Kop van Noord-Holland

Totaal 55-64 jr.

55-59 jr.

60-64 jr.
2.320

7.380

5.060

West Friesland

16.553

11.879

4.674

Alkmaar en omgeving

13.369

9.629

3.740

IJmond

9.475

6.118

3.357

Waterland

7.972

4.821

3.151

Zaanstreek

8.368

6.273

2.094

Amsterdam

41.504

24.261

17.243

Agglomeratie Haarlem

17.187

13.015

4.172

Amstelland-Meerlanden

22.234

14.264

7.970

Gooi en Vechtstreek

15.572

11.311

4.262

159.614

106.630

52.984

Provincie Utrecht

70.998

48.510

22.488

Provincie Flevoland

20.499

14.266

6.233

983.517

688.973

294.543

Provincie Noord-Holland

Nederland
Bron: CBS/EBB

Deze tabel maakt duidelijk dat de uitstroom door vergrijzing na 2015 ongeveer gaat
verdubbelen (van ca. 52.984 personen naar 106.630). De komende 3 jaar valt de
vervangingsvraag door de vergrijzing naar arbeid dus nog mee ten opzichte van de 5
jaren die daarna volgen. In een aantal sectoren met een relatief vergrijsd
personeelsbestand (vooral de zorg, het onderwijs en een aantal technische
beroepen) zal de vervangingsvraag nog sterker toenemen. In combinatie

Impact van vergrijzing op
beroepsbevolking vooral na
2015 merkbaar

een soms toenemende vraag (bijvoorbeeld in de zorgsector) is de
verwachting dat vooral in deze sectoren de krapte op de arbeidsmarkt
sterk voelbaar zal zijn. De hoge vervangingsvraag zet zich nog voort tot ongeveer
2035, wanneer het directe effect van de geboortegolf is verdwenen.14)

Werkgelegenheid
Opvallend is dat ondanks de recessie het aantal banen provinciebreed toch is blijven
groeien, en voor 2010 zelfs veel harder dan voor Nederland. Het is vooral Amsterdam
dat een sterke werkgelegenheidsgroei laat zien. Hoewel de groei voor een deel

cosmetisch van aard is15), is de positieve afwijking ten opzichte van Nederland toch
een aanwijzing dat de economie van Amsterdam structureel op een hoger groeipad
ligt dan Nederland. De regio’s IJmond, agglomeratie Haarlem en Gooi& Vechtstreek
laten in 2010 daarentegen een krimp van de werkgelegenheid zien. In Haarlem en
Gooi en Vechtstreek staat de werkgelegenheidsgroei duidelijk onder invloed van een
afnemende beroepsbevolking. De werkgelegenheid in IJmond lijkt vooral sterk
conjunctuurafhankelijk en staat onder invloed van internationale ontwikkelingen
in industrie en logistiek.

14) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm
15) De groei in Amsterdam wordt in een aantal sectoren vooral bepaald door inschrijving van zzp-ers die mogelijk maar
een gedeelte van hun werkweek aan hun bedrijf besteden.
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Aantal banen per regio x1000
Regio’s

2007

2008

2009

2010

Kop van Noord-Holland

66.305

68.512

69.079

71.646

West-Friesland

76.968

79.185

81.479

82.467

107.918

110.107

111.394

113.146

IJmond

Alkmaar en omgeving

68.347

69.880

68.765

67.077

Waterland

49.406

51.603

50.550

51.745

Zaanstreek

63.258

65.599

67.546

70.646

Amsterdam

477.099

489.241

507.575

529.211

88.958

90.269

89.748

88.134

Amstel-Meerlanden

224.049

226.892

225.183

225.500

Gooi & Vechtstreek

111.499

113.173

112.546

109.153

Provincie Noord-Holland
(% groei)

1.333.807
(1,7%)

1.364.461
(2,3%)

1.383.865
(1,4%)

1.408.725
(1,8%)

Nederland
(% groei)

7.812.167
(2,5%)

8.005.104
(2,5%)

8.032.079
(0,3%)

8.033.530
(0,0%)

Agglomeratie Haarlem

NH laat
opvallende groei
werkgelegenheid
zien tov NL

Bron: LISA, 2010.

Bedrijventerreinen en kantoren
Jaarlijks geven gemeenten aan hoeveel hectares bedrijventerreinen zij binnen hun
gemeentegrenzen beschikbaar hebben. Dit kan terstond of niet terstond
beschikbaar zijn. De volgende figuur geeft dit weer voor alle regio’s van NoordHolland. Ook is de gemiddelde uitgifte van 2000-2009 weergegeven en de netto
uitgifte van 2008. In 2008 is er voor vrijwel alle regio’s minder uitgegeven dan
gemiddeld. Doordat de vraag naar bedrijventerreinen de laatste jaren achterblijft
bij de geprognosticeerde behoefte neemt het risico op het ontstaan van overaanbod
toe. Daarom zijn ook recent de afspraken in Plabeka-verband over aanbod aan
werklocaties herzien.

97
Kop van Noord-Holland

7

17

13
11
17

West Friesland

176

7
13

IJmond

2
3
4
1
1

Agglomeratie Haarlem

20
23
40
29

Zaanstreek

Amstelland-Meerlanden

6

Amsterdam
5
Gooi&Vechtstreek

0
1

Uitgifte bedrijventerreinen
lager dan gemiddeld.
Overaanbod dreigt.

95

3
5
0
5
6

Waterland

Terstond uitgeefbaar
Niet-terstond uitgeefbaar
In 2008 netto uitgegeven (vraag)
Gemiddelde uitgifte 2000-2009

174
62

Alkmaar en omgeving

122

88
341

643

17
36
42

383

71

39

0

Bron: Provincie Noord-Holland, 2011.
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Naast de weergegeven situatie in vraag en aanbod aan bedrijventerreinen speelt de
veroudering van de bestaande locaties. Van het totale oppervlakte aan bedrijven
terreinen is bijna 30% verouderd, waarvan 80% zich in Noord-Holland Zuid bevindt.
Op 117 terreinen is herstructurering nu of op korte termijn aan de orde, waarvan er
91 in voorbereidende fase verkeren. Daarmee is de herstructurering aardig op
weg, maar het tekort aan financiële middelen en capaciteit bij gemeenten

30% bedrijventerreinen
verouderd. Herstructurering
aardig op weg maar financiën
vormen een probleem

om de enorme opgave weg te werken blijft een knelpunt.
Onderstaande figuur geeft de situatie van de kantorenmarkt voor de metropoolregio
Amsterdam in januari 2011 weer.16)
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Bron: Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 2011.17)

De “opname”( = het aantal m2 kantoorruimte dat door gebruikers nieuw wordt
betrokken) ligt in 2010 op een vergelijkbaar peil met de jaren ervoor. Er komt echter
voordurend nieuw aanbod op de markt, als gevolg van plannen die een aantal jaren
geleden gemaakt zijn. De markt als geheel wordt niet groter. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar is de totale hoeveelheid m2 dat in gebruik is, afgenomen. Er
blijft daarmee sprake van een voortdurende hoge leegstand van kantoren in de
MRA, een leegstandspercentage van 18%. Het probleem manifesteert zich

Voortdurend hoge leegstand
kantoren

in absolute zin vooral in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden.
Gelukkig neemt het aantal plannen en initiatieven om kantoren te
transformeren naar andere functies toe en vertoont het aantal m2 kantoorruimte in
aanbouw een dalende trend.9)

Ondernemingsklimaat
Een belangrijke en veel gebruikte barometer voor het economisch c.q.
ondernemingsklimaat is de conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze enquête
meet de verwachtingen en realisaties van ondernemers over diverse (bedrijfs-)
economische indicatoren. Conclusies uit deze enquête:

16) De gegevens worden jaarlijks gemeten in januari en zijn een momentopname. Deze gegevens zijn er niet voor
de andere regio’s in Noord-Holland
17) Zuid-Kennemerland = Agglomeratie Haarlem.
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•

Het dieptepunt van de recessie is over het algemeen merkbaar vanaf 2e
kwartaal van 2009, een uitzondering daargelaten. Daarna is er weer sprake
van een positieve ontwikkeling van de realisaties en verwachtingen: de
antwoorden worden minder negatief of zelfs positief.

•

De (verwachte) omzet komt al in het 2e en 3e kwartaal van 2010 boven 0. De
winstgevendheid van afgelopen kwartaal is voor Noord-Holland nog niet
boven 0 uitgekomen, de investeringsverwachting is in het tweede kwartaal
van 2011 voor het eerst boven 0 uitgekomen.

•

Er is sprake van een 1-op-1 relatie: bij een verwachte hogere export wordt er ook
een hogere buitenlandse omzet verwacht. De verwachte export en
buitenlandse omzet zijn betrekkelijk vroeg op “0” uitgekomen: rond het 4e
kwartaal van 2009.

•

De bezettingsgraden in de sectoren Industrie en Vervoer, Opslag en
Communicatie zijn nog niet op het niveau van het vierde kwartaal van
2008.

•

De cijfers voor Noord-Holland volgen de nationale trend, maar liggen sinds
2009 voor de meeste indicatoren op een iets lager niveau.

Innovatie
Innovatie is de drijfveer van de economie. Innovatie kan zowel productgebonden
zijn als procesgebonden. Een belangrijke voorwaarde voor innovatie is investeren,
bijvoorbeeld door Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) en onderwijs (kennisniveau).
Daarnaast is de creatieve sector een graadmeter voor de potentie tot innovatie.
Onderstaande figuur geeft de uitgaven weer van R&D voor Noord-Holland (Bron:
CBS, 2011). De totale investeringen in R&D tonen vanaf 2005 een opwaartse trend.
Deze ontwikkeling is echter niet zuiver toe te schrijven aan bedrijfsinvesteringen,
die een zichtbaar schommelend karakter hebben. Deze schommelingen lijken
afhankelijk te zijn van de algehele economische situatie: (kort) na of tijdens een
neerwaartse economische trend zijn bedrijven vaak terughoudend met het doen
van investeringen.
Uitgaven Research & Development in Noord-Holland
2000

Totaal R&D uitgaven

1800

Bedrijven

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2003

2005

2007

2009

Het aantal HBO/WO opleidingen in 2010 is groter dan het niveau in 2006, maar

evenaart nog steeds niet het aantal opleidingen in 2000.18) Bijkomend is het gegeven
dat veel opleidingen niet goed aansluiten op de vraag naar onderwijs van de student
of arbeidsmarkt. Zo zijn er opleidingen die nu door één universiteit gegeven worden
in plaats van twee vanwege het beperkte leerlingenaantal.
Het aantal creatieve banen is een indicatie van de potentie van een kennis
economie. Behalve voor ‘sec’ een aandeel in het bruto regionaal product, zorgt de

18) Dit hoeft geen slechte ontwikkeling te zijn. Immers het aantal opleidingen zegt niets over de
kwaliteit van de opleidingen.

30% bedrijventerreinen
verouderd. Herstructurering
aardig op weg maar financiën
vormen een probleem
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creatieve industrie ook voor een bijdrage aan het culturele klimaat van een regio en
daarmee aan het vestigingsklimaat. Ook kan creativiteit in zijn algemeenheid in
andere sectoren zorgen voor een toename van de arbeidsproductiviteit en innovatie,
dus voor economische groei. Binnen Nederland is de creatieve industrie (overigens
een zeer heterogene sector, waarvoor geen vaste definities zijn) in de Metropoolregio
Amsterdam bijzonder sterk vertegenwoordigd.
In het Innovatie-Uniescorebord van de Europese Unie wordt Nederland tot de
Innovatievolgers gerekend en gaan landen als Oostenrijk, België, Engeland,
Duitsland, Finland, Denemarken en Zweden ons qua innovatief vermogen voor.
Nog steeds scoort Nederland hoog als het gaat om wetenschappelijke publicaties
en ook het percentage personen dat een hogere/wetenschappelijke studie

Potentie voor verbetering
innovatieprestatie. Opkomende
economieën als Brazilië en
China verbeteren sneller.

heeft afgerond en het aantal octrooiaanvragen zijn hoger dan
gemiddeld. Nederland blijft achter als het gaat om het vermarkten van
innovaties en bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling. Ten opzichte
van het Europees gemiddelde behouden de Verenigde Staten en Japan hun
voorsprong, verliest de EU een deel van haar voorsprong op Brazilië en China en
behoudt de EU haar voorsprong op India en Rusland.

Trends ten aanzien van toerisme
De gemiddelde toerist is de laatste decennia aanzienlijk kritischer en veeleisender
geworden en het vakantiegedrag is meer divers geworden. Consumenten kiezen
steeds vaker voor verrijkende belevenissen: activiteiten die inspelen op het fysieke
welzijn of de persoonlijke ontwikkeling. De sector dient hierop in te spelen door
meer vraaggericht te gaan werken en te investeren in kwaliteit en diversiteit. Dit
vergt financiële en fysieke ontwikkelingsruimte om de nodige kwaliteitsslagen te
kunnen maken, met name ook omdat er in Noord-Holland veel verouderde
verblijfsaccommodaties aanwezig zijn. Ook is sprake van meer aandacht
voor milieuaspecten. Voor de sector zal het daarom steeds belangrijker
worden duurzaam te ondernemen, voor zowel de onderneming als de
omliggende omgeving. Naast duurzaamheid speelt ook digitalisering een steeds
grotere rol; zowel bij de oriëntatie fase voor een vakantiebestemming als ook bij het
boeken, bij het verkrijgen van informatie tijdens de vakantie en om na afloop van
de vakantie ervaringen met elkaar te delen en een beoordeling te geven over de
bezochte bestemming.

Toeristische ontwikkelingen Noord-Holland
Op vakantie gaan is een eerste levensbehoefte geworden waaraan meer geld wordt
uitgegeven dan vroeger. In 2010 ging 81,5% van de Nederlandse bevolking minstens
één keer op vakantie. In totaal zijn er in 2010 door Nederlanders ruim 36 miljoen
vakanties ondernomen: 17,7 miljoen binnenlandse en 18,4 miljoen buitenlandse
vakanties. Ten opzichte van 2007 zijn beide type vakanties aanzienlijk gestegen,
met name het aantal vakanties naar het buitenland. De prognose is dat dit aantal
zal stijgen naar 40 miljoen vakanties in 2020.

Binnenlands toerisme
Van het totaal aantal binnenlandse vakanties (17,7 miljoen) in 2010 vond ruim 1,9
miljoen in Noord-Holland plaats. Ten opzichte van 2007 is het aantal binnenlandse
vakanties in de provincie licht gedaald (-2,8%), maar per jaar vertoont dit een
verschillend beeld. Zo had in 2009 de recessie een positief gevolg op de
binnenlandse vakantiemarkt, omdat men meer dicht bij huis bleef en heeft men in
2010 juist weer meer voor een buitenlandse bestemming gekozen.
Binnen de provincie zijn er grote verschillende waarneembaar per regio. De meeste
binnenlandse vakanties worden ondernomen op Texel, gevolgd door NoordKennemerland en de Kop van Noord-Holland (CVO, 2010).

Consument kritischer/
veeleisender; kwaliteitsslag
sector noodzakelijk
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Aantal binnenlandse vakanties in N-H.
34

43

159

Texel
497

Kop van Noord-Holland
West Friesland

226

Noord-Kennemerland
IJmond
Waterland

12

Texel, NoordKennemerland en Kop
NH populairste voor
binnenlandse vakantie.

Zaandam

117

Amsterdam
230

66

Zuid-Kennemerland
Haarlemmermeer
Gooi en Vechtstreek

346

181

Aantallen x 1000

Bron: CVO, 2011

Inkomend toerisme
In 2010 bezochten rond de 10,8 miljoen buitenlandse toeristen ons land voor een
vakantie of zakelijk verblijf. Meer dan de helft van de buitenlandse gasten die
Nederland bezoeken verblijft in Noord-Holland. In 2010 verbleven ruim 5,8 miljoen
buitenlandse gasten in Noord-Holland, waarvan ruim 4,1 miljoen in Amsterdam en
bijna 1,7 miljoen in de rest van de provincie. Ten opzichte van 2007 is het aantal buiten
landse gasten met 1,5% gestegen. Ook hier zijn vanwege de recessie schommelingen
waarneembaar. Ruim 90% van de buitenlandse toeristen, die Noord-Holland
bezoeken, komt uit Europa. Voor Amsterdam ligt dit aandeel echter lager. Naast de
verblijfstoeristen komen ook nog eens enkele tientallen miljoenen buitenlanders
(veelal Duitsers en Belgen) voor een dagtocht naar Nederland (CBS, 2011).
Gasten in Noord-Holland
Buitenland

Nederland

Totaal aantal
gasten

Exclusief A’dam

1.678.000

2.324.000

4.002.000

Amsterdam

4.184.000

1.099.000

5.283.000

Noord-Holland

5.862.000

3.423.000

9.285.000

Bron: CVO, 2011

Het inkomend verblijfstoerisme van Nederland is de afgelopen decennia,
behoudens enkele dips, alleen maar gegroeid. De groei van de afgelopen jaren zal
ook de komende tijd doorzetten. Voor 2012 wordt, mede door de minder gunstige
economische vooruitzichten, een lichte groei verwacht van 1,1% per jaar. In de
daarop volgende jaren trekt de groei aan tot gemiddeld 2,6% per jaar. Een
doorrekening van deze groeicijfers resulteert in een totaal van 14,25 miljoen
aankomsten in 2020, een totale groei van 29% ten opzichte van bijvoorbeeld 2007.

Toeristische overnachtingen
Om de economische omvang van de toeristische sector het beste te kunnen bepalen
dient niet zozeer naar het aantal vakanties of het aantal gasten gekeken te worden,
maar naar het aantal geboekte overnachtingen en de bestedingen. In totaal hebben
in 2010 in Noord-Holland bijna 20,2 miljoen overnachtingen plaatsgevonden.
Hiervan werden ruim 9,7 miljoen overnachtingen geboekt in Amsterdam en bijna
10,5 miljoen overnachtingen in de rest van de provincie. Noord-Holland is daarmee

Aantal buitenlandse
gasten stijgt en bezoekt
vooral A’dam
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de grootste provincie als het gaat om het aantal overnachtingen, ook als Amsterdam
buiten beschouwing wordt gelaten. Waar in Amsterdam deze overnachtingen
voornamelijk door buitenlanders worden geboekt, vertoont de rest van de provincie
een volledig ander beeld. Daar worden de meeste overnachtingen (60%) geboekt door
toeristen uit eigen land. Overigens heeft Noord-Holland wel verhoudingsgewijs veel
buitenlandse boekingen met 40%, terwijl dit landelijk op 31,6% ligt19).
Overnachtingen in Noord-Holland
Buitenland

Nederland

Totaal aantal
overnachtingen
10.472.000

Exclusief A’dam

4.197.000

6.275.000

Amsterdam

7.866.000

1.858.000

9.725.000

12.063.000

8.133.000

20.197.000

Noord-Holland
Bron: CVO, 2011

Economisch belang Toerisme
In termen van bestedingen wordt de totale omvang van de binnenlandse
vakantiemarkt voor 2009 in Nederland door het CBS geraamd op ruim 35 miljard
euro. De bestedingen komen in belangrijke mate voor rekening van het
binnenlandse toerisme (19,9 miljard euro) en uitgaven van het uitgaand toerisme
die in Nederland achterblijven (3,6 miljard euro). Het inkomend toerisme levert
circa 7 miljard euro aan bestedingen op. Tenslotte wordt 2,8 miljard euro uitgegeven
aan (duurzame) recreatiegoederen zoals caravans en boten en rekent het CBS bijna 2
miljard euro toe aan sociale overdrachten. Tot deze overdrachten behoren subsidies
van de overheid (bijdragen aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve
activiteiten en dergelijke).

Werkgelegenheid en bedrijvigheid toerisme
Werkgelegenheid
Uit cijfers van LISA blijkt 20) dat in Noord-Holland in 2010 de totale werkgelegenheid
in de vrijetijdssector 107.234 banen besloeg. Noord-Holland is hiermee verreweg de
grootste provincie als het gaat om werkgelegenheid in de sector. Het grootste deel is
werkzaam in de twee sectoren die binnen de Economische Agenda onder ‘Toerisme’
worden geschaard namelijk horeca (49.957 banen) en logiesverstrekkers (14.733
banen). Daarnaast zijn er 2.814 personen werkzaam in de watersportsector (LISA,
2010). De afgelopen jaren is het aantal banen steeds gegroeid, waarbij wel grote
verschillen waarneembaar zijn binnen de afzonderlijke sectoren.
Bedrijvigheid toeristische sector Noord-Holland
2010
Horeca

49.957

Logiesverstrekking

14.733

Watersport
Totaal Recreatie en Toerisme

2.814
107.234

Bron: LISA, 2010

19) CBS, 2001
20) Zie ook gegevens op http://noordholland.databank.nl/

NH grootste provincie qua
werkgelegenheid in toerisme
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Bedrijvigheid
In Noord-Holland zijn 23.540 bedrijven uit de vrijetijdssector gevestigd. Ook hier is
de horeca met 7.097 bedrijven het best vertegenwoordigd. Opvallend is het relatief
kleine aantal logiesbedrijven, als dit wordt afgezet tegen het relatief grote aantal
werknemers. Hieruit blijkt dat deze sector, ondanks het kleinschalige karakter, wel
arbeidsintensief is. Overigens is Noord-Holland bij beide sectoren het grootst als
gekeken wordt naar de landelijke cijfers. Dit is ook het geval als gekeken wordt naar
het aantal bedrijven binnen de watersport. Evenals de werkgelegenheid kent ook de
bedrijvigheid in de sector al jaren een groei.

Profiel arbeidsmarkt toerisme:
•

Kleinschalige bedrijven;

•

Groot aandeel deeltijdwerknemers en flexibele werknemers;

•

Arbeidsintensief;

•

Gemiddeld een laag opleidingsniveau;

•

Relatief veel jonge werknemers;

•

Verhoudingsgewijs veel werkgelegenheid voor allochtonen.

Bedrijvigheid toeristische sector Noord-Holland
2010
Horeca

7.097

Logiesverstrekking

1.252

Watersport

1.210

Totaal Recreatie en Toerisme

23.540

Bron: LISA, 2010

De logiesaccommodaties tellen in totaal bijna 170 slaapplaatsen, vooral in hotels/
pensions. Als dit wordt bekeken in het kader van de Structuurvisie dan blijkt dat
deze bedrijven gezamenlijk 1.764 hectare beslaat in Noord-Holland.

3
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Kenniseconomie en Innovatie
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Inleiding
Voor het verbeteren van onze concurrentiepositie is verbetering van het op de markt
brengen van innovaties, verbinden van kansrijke innovaties aan financierings
bronnen en innovatievermogen van ondernemingen de sleutel. Daarbij richten wij
onze aandacht op de innovatieve clusters die de regionale economie dragen. De
kennisproductie en bedrijvigheid zijn hoog in de Metropoolregio maar hebben
onvoldoende met elkaar van doen21). Om tot de mondiale top te kunnen behoren
worden universiteiten en bedrijven steeds meer gedwongen zich te focussen op
terreinen waarin ze echt uitblinken (convenant economische versterking
Amsterdamse metropoolregio).
Voor het versterken van de innovatieve clusters is een gezamenlijke inzet van
overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek (de zgn. triple helix)
vereist. Daarbij gaat het om onderwerpen als het aantrekken van
topbedrijven en kennisinstellingen, valorisatie, synergie tussen
sectoren en gedeelde innovatiefaciliteiten. Speciale aandacht van de provincie gaat
daarbij nog uit naar het midden- en kleinbedrijf dat niet vanzelfsprekend de
aansluiting weet te vinden bij de samenwerking van de drie o’s22) en het vergroten
van regionale synergie en samenwerking. Via dit thema wordt ook een duidelijke
link met het Europese beleid gelegd en speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De
Europese Commissie wil via ‘slimme specialisatie’ (smart specialisation strategy)
krachtige, vernieuwende bedrijvigheid op regionaal niveau stimuleren. Het
ondersteunen van innovatieve clusters past hier goed in en ligt ook in het verlengde
van het topsectorenbeleid van het rijk. Het verdelen van de Europese fondsen wordt
gebaseerd op het gedachtegoed van slimme specialisatie, zoals toekenning van
EFRO-gelden, MKB+ fonds en het Waddenfonds.

BreedNet:
In het collegeprogramma wordt de ambitie uitgesproken om de regionale
economie van Noord-Holland te versterken door “verbetering van de digitale en
fysieke infrastructuur”. Met dit doel is in 2007 het project BreedNet gestart.
BreedNet voorziet in het realiseren van een open breedbandinfrastructuur voor
bedrijven en instellingen. Naast laagdrempelige toegang – waarmee het netwerk
ook toegankelijk wordt voor MKB-bedrijven en kleinere instellingen – richt het
project zich ook op het stimuleren van diensteninnovatie.
In de jaren 2007–2009 is het project uitgevoerd in het zuiden van de provincie, als
onderdeel van het programma Pieken in de Delta. In 2010 heeft een uitbreiding
plaatsgevonden naar Noord-Holland Noord, zodat ook die regio kan profiteren van
de voordelen van een open breedbandnetwerk. Met de afronding van het project in
2012 ligt er een basis voor de verdere groei van de digitale economie.

21) OECD, Review of Higher Education in Regional and City Development: Amsterdam, 2010.
http://www.oecd.org/dataoecd/20/6/46006696.pdf
22) 3 o’s: overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek

Versterken innovatieve clusters
door samenwerking overheid,
ondernemers en onderwijs/
onderzoek.
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3.1 Amsterdam Economic Board
Economisch belang
In 2009 gaf de Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
opdracht voor een onderzoek naar hoger onderwijs in relatie tot regionale
ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hieruit bleek onder meer dat
de kennisproductie en de bedrijvigheid in de regio van hoog niveau zijn, maar dat er
onvoldoende uitwisseling is. De economische waarde van de kennisproductie (op
de markt komen van innovaties) werd volgens het rapport onvoldoende
benut. De OECD zag dit als een rem op de economische groei van de regio.
Naar aanleiding hiervan deed de OECD de MRA een aantal aanbevelingen
voor economisch beleid:
•

Ontwikkel een gezamenlijke visie om de aansluiting tussen vraag en aanbod
van kennisinstellingen en bedrijfsleven te verbeteren;

•

Maak een keuze in welke sterke economische sectoren je als MRA de nodige
kritische massa en excellentie voor extra economische groei gaat bereiken;

•

Ontwikkel een meerjarige programmatische aanpak.

Wat speelt er nu
In reactie op de aanbevelingen van het OECD rapport is eind 2010 de Amsterdam
Economic Board (AEB) opgericht. In het oprichtingsconvenant23) van de AEB is

vastgelegd dat de deelnemers zich inzetten om de volgende ambitie te realiseren:
In 2020 tot de elite van Europese stedelijke regio’s behoren en als global business
gateway een economische hotspot van Europa zijn24).

In de AEB werken bedrijfsleven, kennisinstellingen, lokale en regionale overheden
aan de verwezenlijking van die ambitie. Deze samenwerking heeft afvaardigingen
uit de “3 O’s”, ook wel een triple helix-samenwerking genoemd. Elk van de
verschillende O’s van onderwijs/onderzoek, ondernemers en overheden speelt een
eigen rol in de regionale economie.
De provincie is vanaf het begin betrokken geweest bij de AEB. De provincie treedt,
naast gemeente Amsterdam, gemeente Almere en gemeente Haarlemmermeer, op
namens de andere overheden in de Metropoolregio in de Board. De deelname van de
provincie aan de AEB betekent vanzelfsprekend dat de provincie de doelen, ambities
en agenda van de AEB onderschrijft en ze ook actief wil ondersteunen.
De samenwerking in de AEB en de dynamiek die ermee gepaard gaat, is voor de
provincie – net als voor de andere leden – een nieuwe werkelijkheid. Voorheen werd er
op economisch terrein namelijk vaak alleen met mede-overheden gesproken. De
nieuwe werkelijkheid biedt kansen om initiatieven sneller van de grond te krijgen,
vanwege een beter begrip van elkaars wensen en belangen. De verbondenheid via de
AEB vergroot de mogelijkheid om met meer en verschillende partijen initiatieven aan
te pakken en zo een hefboomeffect te bereiken. Hiermee kunnen we de regionale
economie een krachtiger impuls geven dan voorheen. Deze samenwerking kan er ook
toe leiden dat de deelnemende organisaties een eigen belang opzij moeten zetten ten
gunste van het gemeenschappelijke belang.

23) Convenant voor de versterking van de Amsterdamse metropoolregio, 23 november 2010.
24) AEB, De kracht van de metropoolregio Amsterdam, 2011.
http://www.iamsterdam.com/nl/economic-development-board

Kennisproductie en bedrijvig
heid van hoog niveau, maar
onvoldoende uitwisseling.
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Wat willen we bereiken?
De provincie Noord-Holland wil zich de komende 4 jaar inzetten – bestuurlijk en
financieel – om de AEB tot een succes te maken en de economische groei in de MRA
te stimuleren. Daarmee geven wij onze beleidskeuzen en investeringen een
maximaal rendement.
De AEB heeft de OECD-aanbevelingen over economische sectoren opgevolgd.
De partners hebben gekozen voor innovatie-stimulering en samenwerking in
7 economische clusters. Deze keuze is in het najaar van 2010 gemaakt, in de aanloop
van het AEB-oprichtingsconvenant en is mede gebaseerd op desk-research,
interviews en bestuurlijke overleggen in PRES en Kenniskring Amsterdam. Het zijn
de volgende clusters:
•

Financiële en zakelijke dienstverlening

•

Logistiek

•

ICT/eScience

•

Creatieve Industrie

•

Rode Life Sciences

•

Food & Flowers

•

Toerisme en congressen

Voor de provincie Noord-Holland geldt dat een aantal van de AEB-clusters extra
aandacht verdient, vanwege de uitstraling die zij hebben naar de rest van de
provincie óf vanwege raakvlakken met andere provinciale beleidsterreinen. Het gaat
om logistiek, food&flowers, toerisme&congressen en creatieve industrie. Voor de
regio Noord-Holland Noord kiest de provincie namelijk ook voor een clusteraanpak bij
innovatiebevordering (zie § 3.2).
De provincie zal deze 4 clusters vanuit de AEB verbinden met de sterke clusters in
Noord-Holland Noord. Daarnaast zet de provincie in op het verbeteren van de
randvoorwaarden die de verdere ontwikkeling van alle clusters ten goed komt.

Hoe bereiken we dat?
Om de samenwerking, uitgesproken ambitie en initiatieven binnen deze clusters
goed vorm te kunnen geven, heeft de AEB een Kennis- en Innovatieagenda (KIA)
opgesteld25). Met deze agenda stelt de AEB zichzelf een aantal doelen:
•

Economische groei: structureel jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in
de MRA met 1 procentpunt meer dan de rest van Nederland;

•

Regionale specialisatie: bovengemiddelde groei van de 7 clusters door
toegenomen specialisatie ten opzichte van de rest van Nederland;

•

Internationalisering: versterking van de internationale concurrentiepositie en
significante groei van het aandeel nieuwe buitenlandse bedrijven in deze
clusters;

•

Versterking van de kennisinfrastructuur en talentbasis;

•

Verdubbeling van R&D;

•

Verdubbeling van het aantal nieuwe ‘spin-offs’

25) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.

De provincie zet in op een
succesvolle samenwerking
binnen de AEB in 7 clusters
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Clusteraanpak
De AEB is hiermee in geografisch en inhoudelijk opzicht voor de provincie dan ook
een antwoord op het wegvallen van het programma Pieken in de Delta Noordvleugel.
De AEB biedt een structuur en een netwerk om alsnog invulling te geven aan het
ruimtelijk economisch beleid voor het zuiden van de provincie, dat in het voormalige
Piekengebied Noordvleugel werd bediend. Nu zelfs met een intensievere samen
werking dan voorheen. Kennisinstellingen en het bedrijfsleven krijgen nu een
directere rol in de uitvoering van projecten.
Door gebruik te maken van de kennis en het netwerk die aanwezig zijn bij de
kerngroepen en clustertafels worden de clusters van ‘binnenuit’ versterkt en is er voor
de regio ook veel winst te behalen in de cross-overs tussen de clusters. Binnen de AEB
wordt dit onder meer vormgegeven door de werkzaamheden voor de zogenaamde
Humuslaag. Ook kijken de verschillende actoren in de clusters zelf zoveel mogelijk
naar kansrijke dwarsverbanden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de ‘iconische’
projecten Campusvorming en Open Data.
Met deelname in de AEB onderschrijft de provincie de doelstellingen van de AEB en
de ambities die zij heeft geformuleerd in de KIA. De gekozen clusters zijn van belang
voor de MRA, omdat ze in de regio of landelijk een belangrijke rol spelen. Voor
sommige clusters geldt beide. Voor alle clusters geldt dat er een uitdaging ligt om
kruisbestuivingen met andere clusters aan te gaan.
Per cluster gelden vanzelfsprekend verschillende opgaven en
samenwerkingsverbanden. Wel geldt voor alle clusterstrategieën dat zij
een directe of indirecte bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals
zorg, energiegebruik en duurzaamheid. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven
van de clusters. Daarna wordt ingegaan op de provinciale inzet voor enkele clusters.

Duurzaamheid komt terug in
alle clusterstrategieën
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Logistiek
De logistieke clusters rondom Schiphol en het Noordzeekanaalgebied zijn belangrijke
economische pijlers voor de MRA en voor de rest van Nederland. Qua bedragen zijn
het de grootste exporteurs en is het de sector die van alle sectoren de meeste

producten verkoopt buiten de regio26). Het is een schakel tussen grondstoffen en
goederenproductie enerzijds en goederenafzet bij consumenten anderzijds. Een
belangrijke uitdaging in deze sector is een efficiëntere bundeling van de groot
schalige aanwezige logistieke (ICT-)kennis en een betere samenwerking met vooral de
zakelijke dienstverlening. Dit draagt bij aan de ambitie om tot 2020 5% meer groei van
de toegevoegde waarde in dit cluster te behalen dan het Nederlandse gemiddelde.

Food&Flowers
Het Food&Flowers-cluster bestaat uit 2 economische sectoren, die beide onderdeel zijn
van de landelijke Topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen waar in
totaal 75.000 personen werkzaam zijn27). Ten aanzien van het Foodcluster ligt er een
relatie met de Zaanse voedingsindustrie. Bij het Flowers-cluster springt vanzelf
sprekend de Greenport Aalsmeer in het oog als het grootste logistieke, handels- en
kenniscentrum voor sierteelproducten in de wereld. De ambitie binnen dit cluster ligt
vooral in het versneld invoeren van nieuwe technieken in de keten (oprichten van de
Green Life Sciences Hub) en in het verduurzamen van de teelt.

Toerisme&congressen
De MRA behoort tot de top-10 van Europese toeristische bestemmingen en heeft een
sterke naam als internationale congreslocatie. In de toerisme- en congresbranche ligt
er onder meer de uitdaging om met nieuwe producten of technieken de samenhang
binnen het toeristisch product Metropoolregio Amsterdam beter te benutten. Er
liggen nog kansen om de groei van het toerisme naar Amsterdam beter te laten
renderen in de omliggende regio. Dit kan onder meer via het e-Tourismprogramma
(zie ook hoofdstuk 6).

Creatieve industrie
De creatieve industrie bestaat vooral uit de kunsten, media en entertainment en de
creatief zakelijke dienstverlening. Deze sector is niet alleen van belang vanwege de
economische omvang (100.000 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 3,4
miljard euro), maar vooral vanwege de stimulerende werking die creativiteit in het
algemeen heeft voor andere sectoren. Creativiteit is een bron van nieuwe ideeën en
innovatie voor alle soorten beroepen en in die zin ook een essentiële randvoorwaarde
voor innovatiestimulering. Het project Creative Campus is hier een voorbeeld van.

Rode Life Sciences
De rode life sciences-sector in de MRA is de grootste concentratie van kennis en
onderzoek op dat gebied in Nederland. Er is veel wetenschappelijke kennis aanwezig,
die de vertaling naar nieuwe producten echter nog niet vaak genoeg maakt. Binnen
de academische ziekenhuizen, andere kennisinstellingen als Sanquin en Antonie
van Leeuwenhoek en binnen bedrijven in de life sciences is er veel behoefte om deze
kennis te ‘valoriseren’.
Via het Life Sciences Fund Amsterdam – waar de provincie in participeert – is vanaf
2008 een eerste stap gezet om die valorisatie te versnellen. Voor de komende jaren wil
de AEB voor dit cluster een groei van 20% van de werkgelegenheid in de
kennisinstellingen en een verdubbeling van de werkgelegenheid bij bedrijven
bereiken. Dit cluster raakt nauw aan enkele randvoorwaardelijke initiatieven uit de

26) R
 abobank Nederland – Kennis en Economisch Onderzoek, Clusteranalyse metropoolregio Amsterdam, maart 2011.
26) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.
http://www.iamsterdam.com/nl/economic-development-board/over-edba/k-i-agenda
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‘Humuslaag’ van de AEB, zoals de bundeling van verschillende Technology Transfer
Offices in één groot TTO voor de regio. Ook kan dit cluster voor het noorden van de
provincie voordelen opleveren via een koppeling met het medisch cluster.

Financiële en zakelijke dienstverlening
De financiële en zakelijke dienstverlening is het grootste economische cluster van de
MRA, met een bijdrage aan het Bruto Regionaal Product van 34%. Het bestaat uit
70.000 bedrijven, waar 295.000 mensen werken28). Dit cluster is echter minder

homogeen dan bijvoorbeeld de Rode Life Sciences. Een grote uitdaging is hierbij om
een betere aansluiting van (hoger) onderwijsaanbod op de wensen en behoeften van
bedrijven te bereiken.

ICT/e-Science
Evenals creatieve industrie zou het ICT/e-Science cluster evengoed gezien kunnen
worden als een essentiële randvoorwaarde voor innovatiebevordering in plaats van
als een cluster. De dwarsverbanden met andere sectoren en de meerwaarde die ICT als
aanjager van innovatie en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan
hebben, liggen hier voor de hand: zorg, duurzaamheid, veiligheid en onderwijs. Op
die manier kan dit cluster ook voor Noord-Holland Noord voordelen opleveren.
Tegelijkertijd is ICT/e-Science als cluster an sich uiteraard wel degelijk van belang.
Met een toegevoegde waarde van 9 miljard euro is het namelijk verantwoordelijk voor
25% van de ICT-sector in Nederland. Binnen de AEB is de ambitie geformuleerd om
MRA in 2020 tot één van de leidende Smart en Creative Societies te maken.
Aansluiting met Topsectoren en Europees beleid
De activiteiten van de AEB vinden voor een belangrijk deel plaats in de zogeheten
Topsectoren, die door de minister van Economie, Landbouw en Innovatie benoemd
zijn als sectoren die tot de top van de wereld behoren en waar voortdurende
ontwikkeling nodig is om de groeiende, internationale concurrentie aan te kunnen.
Bij de verdere uitwerking van de Kennis- en Innovatieagenda van de AEB zal
nadrukkelijk worden afgestemd met de actielijnen die lopen vanuit het landelijke
Topsectorenbeleid. Een vijfde van de Research en Development van Nederland vindt
plaats in de metropoolregio. De inzet van de AEB is dan ook om een vijfde van de
additionele investeringen van dit kabinet in het kader van het Topsectorenbeleid neer
te laten slaan in deze regio.
Provinciale inzet in de AEB:
Voor onderstaande clusters werkt de provincie aan de verbinding tussen de AEB en
Noord-Holland Noord.
•

Logistiek: de provincie ziet het belang van de dwarsverbanden tussen het cluster
logistiek, Greenport Aalsmeer (zie de provinciale Agenda Landbouw 2012 – 2015)
en het Schipholbeleid (zie § 4.2) en werkt mee aan het leggen van die verbanden.
Dat doet zij ook voor de verbinding met het Food&Flowers-cluster van de AEB en
het cluster Agribusiness in Noord-Holland Noord (zie § 3.2). We zetten ook in op
het realiseren van een top vestigingsmilieu (ACT) voor luchthavengebonden
logistiek in de omgeving van Schiphol (zie § 4.2). Door in te zetten op ACT
verwachten we dat de logistieke sector optimaal ruimtelijk en organisatorisch
geaccommodeerd wordt.

•

Flowers&Food: Het gaat hier bijvoorbeeld om de koppeling van de internationaal
uitmuntende zaadveredelingsbedrijven rondom Enkhuizen met de activiteiten
rondom Greenport Aalsmeer. De provincie is voorzitter van de stuurgroep
Greenport Aalsmeer.

28) K
 ennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.
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•

Toerisme en congressen: de provincie zal het Noord-Holland Noord-cluster
Vrijetijdseconomie en de Leisure Board verbinden met dit AEB-cluster, zodat
interessante productcombinaties gemaakt kunnen worden.

•

Creatieve industrie: de provincie zal, gebaseerd het onderzoek ‘pril maar

kansrijk’29) over de verbindingen tussen creatieve industrie en de

cluster in NHN, inzetten op structurele uitwisseling. Het provinciale
cultuurbeleid kan hier ondersteunend in zijn.
Daarnaast zal de provincie actief de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling
van alle clusters verbeteren:
•

Het verbeteren van de aansluiting van het MKB door middel van inzet van het
Kansenkanon (zie § 3.3)

•

Verbeterde aansluiting van onderwijs op de behoeften van de AEB-clusters door
MBO-instellingen te betrekken en inzet op het vormen van Centra voor
Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise (zie § 5.2);

•

Een bijdrage leveren aan randvoorwaardelijke iconische AEB-initiatieven, zoals
Campusvorming, het Dakfonds, Open Data en Toponderwijs;

•

Het instellen van een EFRO-clusterregeling, in samenwerking met de gemeente
Amsterdam. Hiermee kunnen we een extra bijdrage leveren aan de uitvoering
van de KIA en de iconische initiatieven van de AEB.

Het resultaat hiervan is:
•

600 ondersteunde MKB-ers via Kansenkanon

•

Een EFRO-clusterregeling ter ondersteuning van de KIA

•

Verbinding van (bedrijven binnen) clusters AEB en NHN

Deze resultaten zijn de provinciale bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen
van de AEB zoals beschreven onder “Hoe bereiken we dat”.

Welke andere partijen zijn betrokken?
De AEB is een bestuurlijk overleg met vertegenwoordiging uit bedrijfsleven,
kennisinstituten en overheden. De burgemeester van Amsterdam is de voorzitter en
naast de gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland zijn onder
anderen de volgende personen lid van de AEB: burgemeester Almere, presidentdirecteur Schiphol, algemeen directeur IBM Nederland, algemeen directeur Flora
Holland, voorzitter VNO-NCW regio Amsterdam en de voorzitters College van Bestuur
van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam30).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het totale budget dat beschikbaar is voor innovatiestimulering in Noord-Holland is
€ 1,9 miljoen per jaar. Daarnaast zijn er gedeelde regionale budgetten beschikbaar,
zoals de EFRO-clusterregeling (€ 5,0 miljoen) en de decentralisatie-uitkering van het
Rijk (overgangsregeling Pieken in de Delta, € 4,77 miljoen), waaraan de provincie in
een eerdere fase heeft bijgedragen.
Voor de invulling van de toekomstige S3-strategie in het kader van Europees beleid
(EFRO) heeft de provincie de komende jaren (2013 – 2015) cofinancieringsmiddelen
beschikbaar. De hoogte van dit bedrag is vooralsnog niet vastgesteld.

29) BMC, augustus 2011
30) In totaal bestaat de AEB uit 18 personen.

Provincie verbindt 4 AEBclusters met NHN en verbetert
randvoorwaarden voor alle
clusters.
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3.2 Clustersamenwerking in Noord-Holland Noord
Economisch belang
Zoals eerder aangegeven in de inleiding leveren sterke regionale clusters een
belangrijke bijdrage aan de welvaart in Nederland. Voor economische groei is
blijvende ontwikkeling van bedrijven van belang. Samenwerking in regionale
clusters draagt bij aan deze ontwikkeling en het behoud van de (internationale)
concurrentiepositie van de bedrijven.
Een belangrijke motor van groei is innovatie. Clustervorming werkt innovatie op
twee manieren in de kaart: door het contact worden bedrijven zich nog meer bewust
van producten van andere bedrijven wat innovatie van eigen producten stimuleert
(verhoging onderlinge concurrentie) en door het contact groeit de kans op nieuwe
ondernemingen (nieuwe combinaties).
In meer algemene zin kan door clustervorming een gemeenschappelijk noemer
(behoefte) voor toegespitste opleidingseisen, infrastructuur en gedeelde
voorzieningen ontwikkeld worden. Belangrijk is ook dat door de clustervorming de
banden met andere organisaties zoals onderwijs- en kennisinstellingen veel
doelgerichter kunnen worden aangehaald. Ook via die weg ligt ontwikkeling van
innovaties voor de hand. Het realiseren van die gezamenlijke punten levert bedrijven
individueel economisch voordeel op, in tijd en geld.
Demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat groei op de manier zoals de
afgelopen decennia heeft plaatsgevonden niet meer zal plaatsvinden. Economische
groei in Noord-Holland Noord zal niet meer eenvoudig gerealiseerd kunnen worden
door de groei van het aantal werkenden. Innovatie is een manier om groei te
realiseren dan wel productie te behouden.

Wat speelt er nu
Demografische prognoses voor Noord-Holland Noord laten het volgende zien: daling
beroepsbevolking, groei aandeel ouderen (vergrijzing) en daling aandeel jongeren
(ontgroening), wegtrekken hoger opgeleiden, daling leerlingaantallen en op de
langere termijn daling van de bevolking31).

Kracht van het gebied is het MKB waarbij de aard van het MKB tegelijkertijd ook
beperking vormt voor ontwikkeling regionale sterke clusters. 75% van de werkzame
beroepsbevolking is werkzaam bij het MKB. De toegang van het MKB tot
kennisinstellingen voor het ontwikkelen van innovaties is beperkt waardoor kansen
blijven liggen.
Op nationaal en Europees niveau wordt sterk ingezet op regionale specialisatie en
innovatie waardoor het van belang wordt dat Noord-Holland Noord de eigen kracht
benoemt. Vanuit die kracht kan de samenwerking worden gezocht in het gebied en
daarbuiten. De clusters van de Economic Development Board bieden mogelijkheden
om binnen de provincie extra verbanden te leggen die de provinciale economie als
geheel versterken.

Wat willen we bereiken
Gezien de demografische ontwikkelingen moeten we anders naar groei gaan kijken.
De provincie zet voor Noord-Holland Noord in op behouden en versterken van de
regionale sterke clusters, in plaats van definiëren van groeicijfers in termen van
werkgelegenheidsgroei. Daarvoor ziet de provincie innovatie als belangrijk middel
voor de versterking van de clusters. Het gaat dan om innovatie van
producten en processen. Met name dat laatste zal een bijdrage moeten
leveren aan groei van (arbeids-)productiviteit zonder dat er sprake is van
werkgelegenheidsgroei. Daarnaast wil de provincie de samenwerking en

31) zie ook hoofdstuk 2 Economisch profiel Noord-Holland

Inzetten op behoud en
versterken van 5 regionale
sterke clusters door innovatie.
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uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen
verbeteren zodat bedrijven toegang krijgen tot kennis om te kunnen innoveren. Zoals
eerder gezegd (§ 1.2) gaat het in de komende tijd vooral om het gericht inzetten van
schaarse middelen. Het betekent ook dat ondernemers, onderwijsinstellingen en
overheden moeten samenwerken om concurrentie om arbeidskrachten te voorkomen.
De provincie wil de randvoorwaarden op gebied van ruimtelijke ordening,
bereikbaarheid en leefbaarheid zo goed mogelijk organiseren voor ondernemers en
onderwijs.

Hoe bereiken we dat
De provincie heeft hier de rol van stimulator/makelaar; het aanjagen van initiatieven
via onze invloed, netwerk en/of financiële middelen. Om de effecten van demo
grafische ontwikkelingen op te vangen moeten keuzes gemaakt worden. Ten aanzien
van kenniseconomie en innovatie in Noord-Holland Noord zijn er vier actiepunten:
1)	De provincie kiest voor focus door keuze van vijf regionale clusters die
internationaal toegevoegde waarde bieden en waarbij economische groei door
innovatie leidend is. Daar waar de samenwerking binnen het cluster (nog) niet
voldoende georganiseerd is, zet de provincie zich in voor een efficiënte vorm van
samenwerking gericht op innovatie en versterking. Deze samenwerking moet
voor 2013 leiden tot een ontwikkelingsstrategie of uitvoeringsprogramma
waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de innovatie en
concurrentiekracht.
2)	De provincie zet haar eigen instrumenten op het gebied van ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer en milieu binnen de wettelijke mogelijkheden
ondersteunend in voor het creëren van optimale voorwaarden voor ontwikkeling
regionale clusters in NHN.
3)	De provincie zet het instrument Kansenkanon in ter versterking van innovatie
en samenwerking binnen het MKB (zie § 3.3)
4)	De provincie werkt aan het verbinden van de regionale clusters in NHN en NHZ
en de topsectoren. De provincie werkt mee aan het specifiek maken van cluster
overstijgende vragen voor bijv. arbeidsmarkt en onderwijs (zie hoofdstuk 5).
Ad actiepunt 1
In het gebied Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en
West-Friesland) kiest de provincie voor vijf clusters32):
1)

Vrijetijdseconomie,

De vrijetijdseconomie omvat vooral de activiteiten van ondernemers op het gebied
van overnachtingen en recreatie. Huidige kenmerken van ondernemers in het cluster
zijn kleinschaligheid en versnipperdheid. De vrijetijdseconomie wordt grote kansen
toegedicht in het licht van demografische ontwikkelingen: meer 65+’ers die recreëren
en ontwikkeling van zorg in combinatie met toerisme. De veelzijdigheid van
landschappen in NHN en de daaraan verbonden historie bieden volop mogelijkheden
voor samenwerking en opschaling. In dit cluster is grote behoefte aan innovatie en
vernieuwing om bezoekers te blijven trekken. Een belangrijk middel kan hierbij een
leisureboard zijn die op strategisch niveau de innovatie en vernieuwing benadert. De
nadere uitwerking en provinciale rol daarin wordt uitgewerkt in het hoofdstuk
Toerisme en watersport.
2)

Maritiem, marien en offshore

Maritiem, marien en offshore heeft sterke wortels in Den Helder door de offshoreactiviteiten vanaf de luchthaven en de zeehaven. Op Texel is het NIOZ-instituut
gevestigd dat internationale faam heeft op marien onderzoek. Met de samenwerking
tussen ondernemers en onderzoekers in de visserijketen in Blueports worden ook
32) z ie ook onderbouwing Ontwikkelingsperspectief 2015, Regio op eigen kracht, KvK april 2008,
http://www.bk.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/real-estate-and-housing/nieuws/nieuwsarchief/nieuwsarchief-2010-2011/
nieuwsberichten-2008/ontwikkelingsperspectief-2015-regio-op-eigen-kracht/
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andere delen van NHN bij dit cluster betrokken. Op het gebied van expertise en
onderwijs zijn partners reeds verbonden in Maritime Campus Netherlands (MCN). De
uitdaging voor dit cluster is het verbinden van de specifieke kennis en kunde, zowel
in het gebied als daarbuiten. De provincie ziet mogelijkheden in het creëren van
massa door bijvoorbeeld verbinding van Den Helder met IJmuiden.
3)

Medisch.

Het medische cluster kent een aantal onderdelen en directe verbanden met andere
clusters. Zo is er expertise over en productie van isotopen bij NRG/ECN in Petten.
NRG/ECN is meteen ook een expertisecentrum voor duurzaamheid en duurzame
energie in het bijzonder. Verder kan het Medisch Centrum Alkmaar haar
kennispositie op het gebied van gezondheid uitbouwen, waarbij kansen liggen door
verbindingen met het cluster agribusiness (gezonde voeding). Het laatste onderdeel is
de ontwikkeling van zorgeconomie. Vanwege de aanwezige kennis heeft het cluster
potentie, voor de bedrijven en kennisinstellingen ligt de opdracht om deze potentie te
ontwikkelen. De provincie verkent met het bedrijfsleven en onderwijs de behoefte
aan en meerwaarde van een board.
4)

Agribusiness

De agribusiness bestaat uit alle primaire landbouwactiviteiten die het gebied rijk is:
vollegrondsgroenteteelt, zaadveredeling, akkerbouw, fruitteelt, visserij en
aquacultuur, bollenteelt en veehouderij, en de aanwezigheid van daaraan
gerelateerde bedrijvigheid als bijvoorbeeld logistieke bedrijven, groentenverwerkers
en handelsbedrijven. 65% van de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord is in de
landbouw. Iconen van dit cluster Agriboard Noord-Holland Noord zijn Agriport A7,
Seedvalley en de bollen in het Noordelijk Zandgebied. Floriade 2022 kan gekoppeld
aan een vernieuwende ruimtelijk-economische ontwikkeling en een toekomstig
icoon worden. Algemene ambitie is om het Verscentrum van Europa te worden. De
belangrijkste thema’s en ambities in het cluster agribusiness worden, in zoverre deze
de provincie raken, uitgewerkt in de agenda Landbouw.
5)

Duurzame energie,

Kansen binnen het cluster duurzame energie bestaan vooral voor offshore
windsector, biomassavergassing, duurzaam bouwen en innovatie. De reeds
aanwezige offshore-industrie in IJmuiden en Den Helder biedt kansen om ook in de
offshore windenergie sterk te worden. ECN, HVC en TAQA zijn krachtige spelers die
ambities hebben in het ontwikkelen van GroenGas via vergassing. De aanwezige
infrastructuur (gas en biomassastromen) rondom Alkmaar geeft een belangrijke
voorsprong om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen. Noord-Holland
heeft een grote bouwsector met een flink aantal innovatieve bedrijven. Zij geven een
sterke impuls aan de ontwikkeling van nieuwe energie(besparings)concepten voor de
gebouwde omgeving.
De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer van de oprichting van een
EnergyBoard. De EnergyBoard moet sturing gaan geven aan de versterking en
ontwikkeling van het cluster duurzame energie. Vooruitlopend op de EnergyBoard is
de energieregio NHN opgericht, voornaamste impuls voor deze oprichting is de
vestiging van TAQA in de regio Alkmaar. Voor verdere uitwerking zie het
Koersdocument Duurzame Energie.

Wat is een board en waarom zijn ze nodig?
In het economische beleid op Europees, nationaal en regionaal niveau staat de
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden (drie O’s) centraal. De
samenwerking gebeurt in de dagelijkse gang van zaken van projecten maar het is
ook nodig om voor de lange termijn te kijken naar de gezamenlijke thema’s in een
cluster. Dat lange termijnoverleg wordt gevoerd in een ‘board’ oftewel stuurgroep.
Dit overleg wordt per cluster georganiseerd omdat elk cluster unieke thema’s heeft.
Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de historie (is er een geschiedenis van
samenwerking) en aard van bedrijven (grootte en diversiteit van producten en
diensten). De provincie speelt een belangrijke rol in het verzamelen van
clusteroverstijgende vragen, zoals toegespitst onderwijs of specifieke vragen over
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ruimtelijke ordening. Elke board kan dat voor het eigen cluster aangeven, waarna
het aan overheden en onderwijsinstellingen is om hier op te reageren.
Naast de inhoudelijke focus wordt uit de onderstaande figuur duidelijk dat het de
provincie ook gaat om verbinden van de verschillende clusters. De vraagbundeling en
samenhang levert vragen op die in alle clusters spelen. Bij arbeidsmarkt en onderwijs
gaat het bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel dat
in alle clusters nodig is (zie elders in de agenda). Bij innovatie gaat het over het
realiseren van nieuwe kansen binnen een cluster en tussen clusters.
Technieken die ontwikkeld worden in het maritieme-mariene cluster
kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld offshore wind ontwikkelingen.
De vraagbundeling leidt ook tot onderwerpen die door de overheden (provincie en
gemeenten) kunnen worden opgepakt (actiepunt 2).

Actiepunt 4 sluit naadloos aan op de rol van de provincie als middenbestuur. Juist
door het regio-overstijgende overzicht kan de provincie de clusters in Noord-Holland
Noord en Zuid (AEB) en de nationale topsectoren met elkaar verbinden. Het gaat met
name om de clusters
NHN:Agribusiness, toerisme, duurzame energie, medisch
AEB: flowers&food, logistiek, toerisme en congressen, rode life sciences (zie § 3.1)
Topsectoren: tuinbouw en uitgangsmaterialen en agrofood, energie, lifesciences &
health.
De provincie brengt de innovatiekennis die ontwikkeld wordt in de humuslaag in de
AEB over aan de clusters in NHN.
Resultaten:
Voor het realiseren van innovatie ligt de sleutel bij het bedrijfsleven. De provincie zet
de clusteraanpak in om innovatie te stimuleren. De afrekenbare doelen zijn daarom
gericht op het proces van clustervorming en –versterking:
•

Per cluster is voor 2013 een samenwerkingsvorm georganiseerd (vgl. met
Agriboard of Energyboard) of is vastgesteld welke manier van samenwerking
bijdraagt aan innovatie in het cluster.

•

Per cluster is voor 2013 een ontwikkelingsstrategie of uitvoeringsprogramma
vastgesteld waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de
innovatie en concurrentiekracht. De provincie richt zich ook hier op de
totstandkoming van randvoorwaardelijke iconische projecten (zie ook § 3.1).

Welke andere partijen zijn betrokken
De provincie werkt nauw samen met de Kamer van Koophandel Noordwest en de
gemeenten in het gebied. De Kamer van Koophandel vervult een belangrijke rol in
het verbinden van ondernemers aan dit gedachtegoed. Voor sommige clusters bestaat

Naast samenwerking en focus
per cluster zet de provincie in op
de dwarsverbanden tussen
clusters
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al een board waaraan bedrijven en onderwijsinstellingen aan deelnemen. Een

voorbeeld is de Agriboard NHN33) met zo’n 18 leden die de verschillende belangen
vertegenwoordigen. Omdat bedrijven goed geschoold personeel nodig hebben, is de
samenwerking met onderwijsinstellingen belangrijk. Wij voeren hierover
gesprekken met onder meer InHolland Alkmaar en het Clusiuscollege.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft vanwege haar inzet voor economische
stimulering een belangrijke rol gespeeld in de vorming ervan. De inzet van ONHN
wordt verder beschreven in § 7.2. Voor specifieke middelen voor het MKB, zie § 3.3.
Verder is een belangrijk middel de (bestuurlijke) inzet voor het overbrengen van
kennis en het creëren van een efficiënt netwerk waarin ondernemers en onderwijs
elkaar treffen.

3.3 Innovatie bij het Midden- en Kleinbedrijf
Economisch belang
Het MKB is onmisbaar voor de economische groei in Noord-Holland, als partner in
projecten en onderdeel van commerciële ketens, maar ook als bron voor nieuwe
ideeën en producten. Veel nieuwe producten vinden hun oorsprong in het werk van
één of enkele ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de technologie van TomTom.
Het MKB verdient de extra aandacht, omdat kleine ondernemers minder
mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling hebben dan grote bedrijven,
bijvoorbeeld vanwege een slechte aansluiting op financieringsmogelijkheden.
Hetzelfde geldt voor de stap die komt na onderzoek en ontwikkeling, het op de markt
brengen van het idee. Daarin hebben ondernemers vaak minder kennis en ervaring
dan grotere spelers op de markt. Ook hebben ondernemers doorgaans minder
aansluiting op regionale kennisstromen en netwerken. De provincie wil hen helpen
bij het overbruggen van deze knelpunten.

Wat speelt er nu?
De clusteraanpak die de provincie voor innovatiestimulering hanteert in het zuiden
en noorden van Noord-Holland, is een sectorspecifieke benadering. Per cluster kan de
regio zo, met de relevante kennis en spelers uit de 3 O’s, op maat inspelen op de
belangrijkste uitdagingen en kansen. Gezien de ambities van de AEB en de iconische
initiatieven die zij benoemt, zal dit vorm krijgen in grote projecten, met een brede
regionale samenwerking.

Wat willen we bereiken?
Naar verwachting zullen vooral grote organisaties hieraan bijdragen en van kunnen
profiteren. Deze ervaring hebben we onder meer opgedaan bij Pieken in de Delta34).
De provincie vindt het echter ook van groot belang om het MKB te kunnen laten
aansluiten op de AEB en om innovatie binnen het MKB afzonderlijk te
blijven stimuleren. Wij zullen het programma Kansenkanon voortzetten,
opgesplitst in een Noord- en een Zuidvariant. Daarnaast willen we het
MKB in Noord-Holland zoveel mogelijk laten profiteren van het Topsectorenbeleid
van het ministerie van E,L&I en willen we het MKB een plek geven in ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid, ook weer in samenhang met Rijksbeleid (zie het kader
Inkoopbeleid).

33) http://www.agriboard.nl
34) Pieken in de Delta – Evaluatie Subsidieregeling, bureau Berenschot 2010, in opdracht van
Ministerie van Economische Zaken.

Het MKB krijgt extra aandacht
door inzet Kansenkanon
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De kern van het inkoopbeleid 2009-2012 is: de inkoopfunctie is een
krachtige impuls voor de realisatie van provinciale doelstellingen.
In de afgelopen jaren is de inkoopfunctie van de provincie sterk gewijzigd. Bij het
formuleren van het inkoopbeleid is daarom aansluiting gezocht bij het beleid van
de provincie. De hoofdlijnen hiervan zijn uitgewerkt in de diverse directieplannen
en actieprogramma’s. Voor de Economische Agenda zijn vooral de speerpunten
MKB en innovatie van belang:
1	De provincie wil het midden- en kleinbedrijf een eerlijke kans geven, zonder
schending van de (Europese)regelgeving. Door de raamovereenkomsten op te
splitsen in verschillende percelen heeft de provincie ook kansen geboden aan
het MKB om deel te nemen aan de aanbestedingen. Binnen iedere fase van het
inkoopproces zijn er mogelijkheden om de toegang van het midden- en
kleinbedrijf te stimuleren c.q. de belemmeringen te beperken. Hierbij valt o.a.
te denken aan:
a

Het verlagen van de administratieve lasten voor inschrijvers;

b

Het vroegtijdig betrekken van partijen bij de aanbestedingen;

c	Creëren van kansen voor starters en nieuwkomers in de verschillende
branches;
d	Het optimaliseren van voorlichting over de aanbestedingsprocedures en de
mogelijkheid tot onderaanneming en inschrijven als combinatie;
2	Innovatie: Het aantal uit te voeren realisatie(infrastructuur)opdrachten neemt
de komende jaren sterk toe en zal naar verwachting in de toekomst nog verder
toenemen. Om deze toename van het aantal opdrachten op te kunnen vangen
(met een gelijkblijvende of krimpende organisatie) is een andere organisatie,
werkwijze en benadering van de markt nodig. Dit betekent dat de provincie
naar mogelijkheden zoekt om minder intensief bij de uitvoering van
opdrachten betrokken te zijn, maar vooral als regisseur van de realisatie. Dit
kan onder andere bereikt worden door meer ruimte te bieden aan innovatie
door het bedrijfsleven. Met andere woorden, als opdrachtgever zet de provincie
in op WAT zij wil zien als prestatie en veel minder op HOE iets moet gebeuren.
Voor de inkoopfunctie betekent dit dat in de komende jaren de samenwerking
tussen Sector Inkoop en de Directie B&U wordt verstevigd, om een uniforme
wijze van werken in het inkoopproces gericht op functioneel specificeren op de
beste manier vorm te geven. De provincie ziet innovatie ook als sleutel voor het
bevorderen en creëren van (hoogwaardige) werkgelegenheid, duurzame
ontwikkelingen en producten. Vanuit de inkoopfunctie wil de provincie aan
deze doelstelling bijdragen door bij het beantwoorden van de inkoopbehoefte
gebruik te maken van het innovatieve vermogen van de markt om zelf met
oplossingen te komen. De provincie zal het innovatieve vermogen van de
markt ook gebruiken bij het creëren van een duurzame (gebruiks)omgeving,
zoals energiezuinige en onderhoudsvriendelijke installaties en verlichtings
concepten.

Hoe bereiken we dat?
Kansenkanon
De afgelopen jaren heeft het programma Kansenkanon II – uitgevoerd door Syntens
en gefinancierd door Europa, de provincie en de gemeente Amsterdam – veel
opgeleverd. Zo zijn er circa 100 fte’s gecreëerd, tussen de 5 en 10 miljoen euro aan

investeringen uitgelokt en bijna 200 R&D-projecten uitgevoerd35). Deze resultaten
werden onder meer bereikt door 1-op-1-advisering over vermarkting van ideeën en
door Innovatie Actie Plannen, die op maat voor ondernemers werden opgesteld.

35) Bijzonder innovatief Noord-Holland, Kansenkanon 2008 – 2010.
http://www.syntens.nl/kansenkanon/Pages/home.aspx
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De provincie zal deze formule de komende 4 jaar dan ook voortzetten, aangepast aan
recente ontwikkelingen. In de komende periode zullen de activiteiten van
Kansenkanon worden opgesplitst in twee varianten: één voor het zuiden van de
provincie – geïntegreerd in het AEB-programma ‘Integratie Kennis, Kunde, Kassa’
– en één voor het noorden, als ‘KansenKanon Noordwest-Holland’.
Integratie Kennis, Kunde, Kassa (IKKK) en KansenKanon Noordwest-Holland
Naar aanleiding van de Kennis- en Innovatieagenda en de uitgesproken ambities van
de AEB, hebben een aantal uitvoeringsorganisaties zich verenigd in het programma
‘Integratie Kennis, Kunde, Kassa’, ter ondersteuning van de (iconische) projecten in
de KIA36). De inhoudelijke initiatieven uit de 7 clusters en de randvoorwaardelijke
projecten van de Humuslaag van de AEB, kunnen met hulp van IKKK sneller
uitgevoerd worden. IKKK richt zich op de metropoolregio en om het MKB hier goed bij
aan te sluiten, zijn de activiteiten van Syntens die in het kader van Kansenkanon in
het zuiden van de plaatsvinden, ook hierin ondergebracht. De provincie draagt met
cofinanciering bij aan IKKK. Op deze wijze zorgen wij dat het MKB van AEBontwikkelingen kan profiteren en een bijdrage kan leveren aan de uitvoering.
Voor de Kansenkanon-activiteiten in het noorden van de provincie heeft Syntens een
vervolg gevonden in Kansenkanon Noordwest-Holland. Ook hier staat 1-op-1advisering centraal, naast het samenbrengen van ondernemers en benutten van
kennis. Hiermee kan het MKB in Noord-Holland Noord ook worden geholpen
knelpunten op te lossenbij het vermarkten van nieuwe producten. De provincie zal er
hierbij op toezien dat dit analoog aan de clusteraanpak voor deze regio gebeurt (zie
eerder bij Noord-Holland Noord). Specifiek voor de toeristische sector beidt
Kansenkanon extra mogelijkheden om het MKB te stimuleren (zie de passage bij
toerisme op pagina).
Uiteindelijk levert de inzet van het Kansenkanon 800 ondersteunde MKB’ers per jaar
op. Daarnaast leert de ervaring uit de periode 2008 – 2010 dat Kansenkanon eveneens
zorgt voor ongeveer € 4 miljoen aan R&D-investeringen en € 11 miljoen aan private
vervolginvesteringen (bij een bereik van 3200 ondernemers)37).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Voor cofinanciering aan de 2 Kansenkanonvarianten heeft de provincie middelen
beschikbaar vanuit de provinciale cofinanciering voor EFRO-projecten (omvang
€ 8 miljoen).

36) Projectplan IKKK – oktober 2010. Het gaat om de organisaties AIM, Syntens, AiB en de kennisinstellingen VU, Vumc, UvA en AMC.
Dit programma wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit EFRO-middelen.
37) Bijzonder innovatief Noord-Holland, Kansenkanon 2008 - 2010
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Innovatie en ondernemerschap
– interview met Sjaak Beemster

Maar daar bleef het niet bij, want ook

de eigen muren van je bedrijf en zelfs

fruittelers, de Agriboard Noord-Holland

van je branche kijkt.”

Als eigenaar van aannemersbedrijf

Noord en koeltechnische bedrijven

Howa Bouwgroep BV wil Sjaak Beemster

zitten om tafel om dit idee tot een succes

De provincie Noord-Holland steunt het

anderen inspireren door meer dan het

te brengen.

innovatieprogramma Kansenkanon van

reguliere te doen. Juist in deze tijd

Syntens door middel van een Europese

waarin in geld en tijd schaars zijn,

Beemster is enthousiast over wat

cofinanciering. Dankzij het

maakt Beemster bewust tijd vrij voor

Syntens doet voor ondernemers: “wat

Kansenkanon zit een ondernemer als

het bezoeken van externe

ondernemers nodig hebben is dat zij de

Sjaak Beemster sneller aan tafel met

bijeenkomsten. “Tijdens bijeenkomsten

successen en goede voorbeelden van

experts, bedrijven en/of

ontmoet je mensen die bedrijfsmatig

anderen zien. Daarentegen moeten zij

kennisinstellingen die ondersteunen in

meer overeenkomsten met je hebben

zelf de wil hebben om te innoveren, het

de volgende stap van het succesvol

dan je zou denken. Het is voor een

maakt niet uit of je veehouder of

uitvoeren van een idee.

ondernemer belangrijk dat hij andere

stratenmaker bent, als je maar buiten

partijen ontmoet.”
Innovatiecentrum Syntens organiseert
dit soort bijeenkomsten. Speciaal voor
ondernemers die nieuwe diensten
willen ontwikkelen, of zich meer willen
onderscheiden met duurzame
oplossingen. In samenwerking met
Syntens werkt Sjaak Beemster aan een
nieuwe duurzame koelcel. Tuinders
gebruiken de koelcel om hun fruit te
bewaren tot verdere transport.
Vergeleken met andere koelcellen
gebruikt dit exemplaar veel minder
energie en kan warmte terugleveren.
Een mooi idee, en ook de Universiteit
Wageningen en de Hogeschool van
Amsterdam reageerden enthousiast.
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Werklocaties
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Inleiding
Een basisvoorwaarde voor een goede concurrentiepositie van Noord-Holland is te
beschikken over voldoende en kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden voor
bestaande en nieuwe bedrijven op werklocaties. Daarom is voldoende en gedif
ferentieerde ruimte voor economische activiteiten als provinciaal belang verankerd
in de provinciale structuurvisie38).
Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het efficiënt benutten van de
bestaande terreinen staan centraal in een periode waarin overaanbod aan
bedrijventerreinen dreigt en voor kantoorlocaties al aanwezig is. Voorwaarden voor
zo’n zorgvuldige planning zijn gesteld in de provinciale structuurvisie. De SERladder die daarbij wordt gehanteerd geeft prioriteit aan herstructurering van
bestaande locaties boven het aanleggen van nieuwe locaties.
In deze Economische Agenda verstaan we onder het thema werklocaties zowel de
afzonderlijke werklocaties in de zin van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en
detailhandelslocaties als de economische mainports: Schiphol, de havens langs het
Noordzeekanaalgebied en de Greenport Aalsmeer (in relatie met Agriboard NoordHolland Noord).

4.1 Schiphol
1 Economisch belang
Schiphol en omgeving hebben zich sinds de introductie van het ‘mainportbeleid’
(Vierde Nota Ruimtelijke Ordening) eind jaren ’80 sterk kunnen ontwikkelen. Het
nationale beleid voor mainports was gericht op het versterken van Schiphol en de
haven van Rotterdam als logistieke hotspots, gevoed door een betrouwbaar en
uitgebreid netwerk van verbindingen met de belangrijkste economische regio’s in
de wereld. De basis voor het succes lag dus in het accommoderen van de netwerk
economie door het versterken van de aanwezige internationale vervoersknoop
punten. De luchtvaart (passagiersvervoer en luchtvracht) van en naar Schiphol is
vanaf deze periode tot nu sterk gegroeid, met name in de jaren ’90. Na 2000 echter
is de groei afgevlakt. Het mainportbeleid richtte zich van begin af sterk op logistiek
en distributie als spin-off van de luchthaven (‘Nederland Distributieland’),
waardoor er aan luchtvracht gerelateerde logistieke complexen rond Schiphol
(Schiphol Zuid, Zuidoost, Oude Meer, Schiphol Oost, en Fokker terrein) zijn
ontstaan. Deze ontwikkeling zet zich nog steeds door (zie de ontwikkeling van
ACT).

38) Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid, 21 juni 2010,
www.noord-holland.nl/web/show/id=84845
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Ontwikkeling passagiers- en vrachtvervoer Schiphol
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De Schipholregio is ook aantrekkelijk als vestigingsplek voor bedrijven die
coördinerende diensten leveren voor de Europese markt van mondiaal opererende
bedrijven. Het netwerk van rechtstreekse verbindingen naar de belangrijkste
economische regio’s in de wereld is voor internationaal opererende bedrijven een
belangrijk en soms cruciaal vestigingsargument. Wat nadrukkelijk ook meespeelt,
is de bijna ideale geografische ligging van Nederland in West-Europa (tussen de
belangrijkste markten Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk), de
aanwezigheid van een grootstedelijke omgeving van hoofdstad Amsterdam, met
zijn hoogwaardige arbeidsmarkt, stedelijke woonmilieus, culturele en

De Metropolitane strategie
is richtinggevend voor de
ontwikkeling van de
Schipholregio

recreatieve voorzieningen, en kennisinstellingen, en institutionele
voordelen zoals het fiscale klimaat, veiligheid en politieke stabiliteit. Dit
geheel overziende, heeft de regio (Metropoolregio Amsterdam en Randstad) ertoe
gebracht om vanaf 200439) een ‘metropolitane strategie’ te voeren voor het

ruimtelijk economische beleid. De metropolitane strategie gaat ervan uit dat de
kracht van de Metropoolregio ligt in een combinatie van bovengenoemde factoren.
Concurrerende metropolitane regio’s kenmerken zich door soortgelijke
vestigingsvoordelen.

39) D
 e metropolitane strategie werd geïntroduceerd in de Economische Strategie Randstad (2004) en de Vierde Noordvleugelconferentie (2005)
en voor de Schipholregio verder uitgewerkt in de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (2009).
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Het economisch belang is ook af te meten in termen van werkgelegenheid en
toegevoegde waarde. Schiphol is goed voor zo’n 60.000 rechtstreekse banen en zo’n
60.000 indirecte werkgelegenheid. De toegevoegde waarde wordt geschat op zo’n

1,5% van het BBP, dat wil zeggen zo’n 9 miljard euro40). In onderstaande grafieken
wordt de werkgelegenheid op werklocaties die in sterke mate luchthaven- en
luchtvaart georiënteerd zijn, weergegeven. Op deze kantoor- en bedrijfslocaties
werkten in 2010 in totaal meer dan 100.000 personen 41).

Werkgelegenheid Schipholgebonden kantoorlocaties 2006-2010
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40) Luchtvaartnota, april 2009.
41) Uit Monitor Ontwikkelingsstrategie REVS 2010, Bestuursforum Schiphol september 2011.
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2 Wat speelt er nu?
2.1 Uitvoering Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio
In het Bestuursforum Schiphol (BFS) werken de provincie Noord-Holland, de
gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol Group samen aan de
ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio. In 2009 hebben het BFS
en de provincie Noord-Holland de Ruimtelijk Economische Visie Schiphol (REVS)
2009-2030 vastgesteld. In de REVS legt de regio haar visie neer voor de verdere
economische ontwikkeling van de regio. In de REVS staat de ‘metropolitane
strategie’ centraal. Hiermee ligt het accent niet meer op het versterken
van het economisch complex van de luchthaven (de centrale gedachte
van het mainportbeleid), maar op samenhang van metropoolregio en
luchthaven. Uit metropolitane strategie van de REVS volgen voor de komende jaren
de volgende opgaven:
•

Het versterken van de airportcorridor Schiphol-Amsterdam. De corridor tussen
Hoofddorp/Schiphol en de Zuidas is het visitekaartje en internationale
toegangspoort van de metropoolregio. Deze corridor heeft twee toplocaties voor
kantoren, maar is in ruimtelijke zin nog te weinig een eenheid, en te weinig
geïntegreerd in de stad. Ook zijn de OV verbindingen niet op het excellente
niveau zoals we dat in concurrerende regio’s zien.

•

Het versterken van het onderscheidend vermogen van werklocaties. Dit
betekent een betere ruimtelijke inpassing, meer ruimtelijke kwaliteiten, meer
differentiatie en meer vermenging in plaats van monofunctionaliteit.
Kwaliteit in plaats van kwantiteit moet het credo zijn.

•

Modernisering van het selectief vestigingsbeleid voor bedrijfsvestigingen.
Selectiviteit moet aansluiten op de dynamiek van de internationale markt. De
opgave is om het accent te verschuiven van toetsing van bedrijven naar het
sturen van locatieontwikkelingen die beter aansluiten bij de wensen van de
doelgroepen.

•

Inzetten op een clusterstrategie. In de Schipholregio is een tiental kansrijke
clusters geïdentificeerd. Het gaat om bedrijfsclusters als ‘aerospace’, ‘ICT’,
‘mode’, ‘life science’, ‘financiële dienstverlening’, ‘versgoederen’, enzovoort.
Deze clusters opereren in een keten van toeleveranciers, afnemers, enzovoort,
en stellen specifieke eisen aan hun bedrijfsomgeving. De opgave is om deze
clusters zodanig te faciliteren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In de Ruimtelijk Economische
Visie Schipholregio wordt
aangegeven welke ruimtelijk
economische ontwikkeling
prioriteit heeft
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De REVS legt dus onder meer vast welke ruimtelijk economische ontwikkelingen
van prioritair belang worden geacht voor het versterken van de internationale
concurrentiepositie en doet een voorzet hoe het beste invulling gegeven kan worden
aan selectief vestigingsbeleid voor Schipholgebonden bedrijven.
De REVS wordt geconcretiseerd in de ‘Ontwikkelingsstrategie REVS’. De
Ontwikkelingsstrategie is een programma voor de ontwikkeling van werklocaties
in de Schipholregio. In de Ontwikkelingsstrategie spreken de partijen van het
Bestuursforum Schiphol af aan welke kwantitatieve en kwalitatieve rand
voorwaarden de locatieontwikkelingen moeten voldoen om de internationale
concurrentiepositie van de regio te versterken. Hierbij wordt uitgegaan van de visie
die in de REVS is neergelegd.

Afspraken over selectieve ontwikkeling Schiphol
Aan de Tafel van Alders hebben Rijk, regionale overheden, luchtvaartsector en

omwonenden in 200842) afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Schiphol tot
2020. Op basis van een totale groeiverwachting van 580.000 vliegtuigbewegingen
rond 2020 is geconstateerd dat, vanwege wettelijke vastgestelde milieuruimte,
deze marktvraag niet op Schiphol kan worden geaccommodeerd. Aan de Tafel van
Alders is gekozen voor een selectieve ontwikkeling van Schiphol. Dit betekent dat
Schiphol zich bij capaciteitstekorten moet richten op verkeer dat van belang is voor
het verbindingennetwerk, het zogenaamde mainportgebonden of knooppunt
gebonden verkeer. Partijen hebben afgesproken dat er tot 2020 niet meer dan
510.000 vliegtuigbewegingen per jaar op Schiphol mogen worden geaccommodeerd.
Voor de overige 70.000 bewegingen is inzet van regionale luchthavens (bijvoorbeeld
Lelystad en Eindhoven) noodzakelijk.
2.2 ACT
Sinds 2005 werken de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC
en Schiphol Group samen om Amsterdam Connecting Trade (ACT) te realiseren: een
ambitieus programma voor de ontwikkeling van een drietal logistiek georiënteerde
bedrijventerreinen, een multimodaal logistiek systeem en een deel groen
ontwikkeling (Geniepark). ACT is enerzijds bedoeld om de vraag naar luchtvracht
georiënteerde logistieke bedrijfsruimte te accommoderen en aan de andere kant de
concurrentiepositie te versterken door een hoogwaardig, duurzaam en efficiënt
vestigingsmilieu te realiseren. ACT bestaat uit de terreinen Schiphol Zuidoost,
Schiphol Logistics Park en A4 Zone West. ACT wil diverse vervoersmodaliteiten (te
lucht, over de weg, per spoor en over het water) efficiënt aan elkaar verbinden zodat
er een multimodaal logistiek knooppunt ontstaat. Een belangrijke ambitie is om de
terreinen onderling efficiënt te ontsluiten via een Ongestoorde Logistieke
Verbinding (OLV), een vrije vrachtbaan die snelle goederentransport van Schiphol
naar de terreinen en overslagpunten (terminals) mogelijk maakt. De OLV heeft een
aftakking van Schiphol naar Greenpark Aalsmeer via de nieuwe N201. Om
goederenvervoer per spoor mogelijk te maken, is een terminal nodig bij Hoofddorp
in het gebied A4 Zone West, die aansluit op het HSL spoor. Deze ‘HST Cargo
Terminal’ is een van de projecten van ACT waarvoor het kabinet een bijdrage heeft
gereserveerd (11 miljoen euro). Het Rijk heeft eveneens een bijdrage gereserveerd
voor de realisatie van de OLV Greenport (8,3 miljoen euro).

42) Aldersadvies aan het kabinet (oktober 2008)
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Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
(SMASH)
Volgens het regeerakkoord en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
zijn Amsterdam en Schiphol van nationaal ruimtelijk belang en is er sprake van
Rijksverantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van dit gebied. Als redenen
hiervoor worden genoemd de nationale baten en lasten van de stad en de
luchthaven en de beperkte doorzettingsmacht van provincies en gemeenten in de
regio om gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot stand te brengen.
In de Schipholregio komen volgens het Rijk een groot aantal rijksbelangen- en
opgaven samen, waaronder de mainportontwikkeling, de Zuidas, de greenports,
het vervoers- en energienetwerk en de woningbouwopgaven. Het Ministerie van
I&M constateert daarbij dat niet al deze opgaven op de nu voorziene manier
kunnen worden ingepast. Het Rijk vindt het daarom nodig te komen tot heldere
keuzes. Vanwege de gesignaleerde ruimtelijke vraagstukken en het gebrek aan
samenhangende rijksaansturing is het ministerie een rijksprogramma gestart
om te komen toe een Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer (SMASH). Omdat SMASH veel verschillende overheden en
sectorpartijen raakt heeft het programma SMASH een bestuurlijk Stuurgroep
opgericht, waarin naast het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeenten
Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol participeren. De Stuurgroep treedt
op als eerste overlegorgaan voor SMASH en de actualisatie van

Luchthavenindelingbesluit 43)(LIB). Via deze stuurgroep kunnen we onze
ruimtelijk economische belangen behartigen.

43) H
 et Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is een AMvB op basis van de Wet Luchtvaart en bevat regels waarbij beperkingen zijn gesteld ten aanzien
van de bestemming en het gebruik van de grond, voor zover die beperkingen noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in
verband met de nabijheid van de luchthaven.
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2.3 SADC
Ten behoeve van de ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio
hebben in 1987 de provincie Noord-Holland, gemeenten Haarlemmermeer en
Amsterdam en Schiphol Group het Bestuursforum Schiphol (BFS) opgericht en de
regionale ontwikkelingsmaatschappij Schiphol Area Development Company
(SADC). Het BFS is het kaderstellend bestuurlijk platform voor de Schipholregio en
formuleert beleid zoals de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio. SADC heeft
zich sinds 1987 beziggehouden met terreinontwikkelingen en marketing en
acquisitie op basis van de gestelde kaders van het BFS. In 2009 hebben alle partijen
in het BFS besloten een nieuwe fase met SADC (SACD-III) in te gaan. Met SADC-III
zijn de belangen van de vier aandeelhouders in SADC gelijkgetrokken. De provincie
vergrootte daarmee haar belang van 18,1% naar 25%. Daarnaast is een kapitaals
injectie van € 20 miljoen per aandeelhouder afgesproken, waarvan het grootste deel
overigens in de vorm van grondposities heeft plaatsgevonden/ zal plaatsvinden. De
bedoeling van SADC-III is enerzijds om SADC meer slagkracht te geven voor
toekomstige terreinontwikkelingen via het beschikbaar stellen van grondposities.
Anderzijds gaat SADC-III om het versterken van regionale samenwerking. Want met
de kapitaalsinjectie van € 20 miljoen per aandeelhouder wordt ook de verbonden
heid aan de samenwerking voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van de
Schipholregio kracht bij gezet. Deze hogere ambities vragen, zeker gezien de
huidige marktomstandigheden, de komende jaren om een scherpere aansturing
van SADC.

3 Wat willen we bereiken?
Vanuit het perspectief van de Schipholregio richten onze activiteiten zich op het
duurzaam versterken van de internationale concurrentiepositie van de
Metropoolregio Amsterdam, met daarbinnen de regio rondom de luchthaven. Zoals
eerder aangeven, is het middel daartoe de metropolitane strategie. Schiphol is een
cruciale concurrentiefactor van de metropoolregio. Niet alleen omdat Schiphol veel
(directe en indirecte) werkgelegenheid en toegevoegde waarde oplevert. Maar ook
omdat het netwerk van rechtstreekse internationale verbindingen van de nationale
luchthaven de metropoolregio snel en efficiënt toegankelijk maakt voor
internationaal opererende bedrijven en kenniswerkers, waardoor de
metropoolregio aangesloten blijft bij de internationale concurrenten.
Het behoud en het versterken van deze netwerkkwaliteit is dus van groot
belang voor de internationale concurrentiepositie. Daarnaast is het voor onze
concurrentiepositie van belang dat de ruimtelijk economische gebiedskwaliteiten
van de Schipholregio worden versterkt. Dit vertalen we in de volgende drie doelen:
3.1 Samenhangende en hoogwaardige ruimtelijke economische ontwikkeling
Schipholregio

We willen dat de regio rondom Schiphol zich in ruimtelijk economische zin zich
voldoende samenhangend en wervend ontwikkelt. Met voldoende samenhangend
bedoelen we dat de ontwikkeling van werklocaties in de Schipholregio goed is
afgestemd op de behoefte van de internationaal opererende markt, de primaire
doelgroep voor de Schipholregio. Deze afstemming heeft een kwantitatieve
component in de zin dat we niet meer locaties en bedrijfsvastgoed ontwikkeld zien
worden dan er behoefte aan is. Daarnaast is er een kwalitatief aspect. We willen
dat de kwaliteit van de werklocaties niet alleen goed is afgestemd met de behoeften
van de internationale doelgroepen, maar ook voldoende is gedifferentieerd en
wervend zijn om de gewenste gebruikers te kunnen verleiden zich in de regio te
vestigen. Met voldoende samenhangend bedoelen we ook dat de werklocaties
optimaal zijn geïntegreerd in het stedelijk weefsel en het landschap en goed zijn
ontsloten, met name met het OV netwerk.

Provincie zet in op behoud
en versterken van zowel
netwerkkwaliteit als
gebiedskwaliteiten ter
verbetering van de
concurrentiepositie
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3.2 Selectieve benutting ruimte in Schipholregio
Doel is om de ruimte in de Schipholregio selectief te benutten, dat wil zeggen alleen
beschikbaar stellen voor ruimtelijk economische ontwikkelingen die bijdragen aan
het profiel van een concurrerend internationaal georiënteerd vestigingsmilieu.
Grond in de Schipholregio is schaars en bovendien beperkt inzetbaar vanwege
restricties in verband met luchtvaart. De economische activiteiten in dit gebied
moeten of een duidelijk relatie hebben met de luchtvaartoperatie, zoals activiteiten
in de luchtvrachtketen, of duidelijk bijdragen aan het ruimtelijk economisch
profiel. Dit profiel staat onder ons eerste doel hierboven omschreven. De primaire
doelgroep zijn bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. Met internationale
oriëntatie bedoelen we gerichtheid op, dan wel binding van bedrijven aan
internationale markten waarvoor de aanwezigheid van een luchthaven met een
netwerk van internationale verbindingen in combinatie met een grootstedelijk
milieu (o.a. kennis, creativiteit, hoogwaardige arbeidsmarkt) belangrijke
vestigingsvoorwaarden zijn.
3.3 Topmilieu voor internationaal georiënteerde logistiek
We willen bijdragen aan de realisatie van een topmilieu voor internationaal
georiënteerde logistiek in de regio. De cluster logistiek heeft zich in rond de
luchthaven sinds eind jaren ’80 sterk kunnen ontwikkelen en is een belangrijke
economische pijler geworden. De sector groeit nog steeds en kan zijn relatieve
voorsprong nog verder uitbouwen door te innoveren en de potenties van de
aanwezigheid van de luchthaven, de Amsterdamse haven en Greenport Aalsmeer
beter te benutten. Betere ruimtelijke clustering en samenwerking zijn daarvoor
randvoorwaardelijk. Dit kan worden geaccommodeerd door de groei van de cluster
op te vangen in een nieuwe hoogwaardige en efficiënte logistieke werkomgeving
(ACT), die wervend is voor internationale logistieke dienstverleners die overwegen
zich in Nederland te vestigen, en ruimte biedt voor innovatieve concepten. Daarbij
willen we mede via de Economic Development Board (AEB) de cluster logistiek
versterken door in te zetten op innovatie en betere samenwerking met onder meer
kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam (zie paragraaf 3.1).

4 Hoe bereiken we dat?
4.1 Doel 1: Samenhangende en hoogwaardige ruimtelijke economische
ontwikkeling Schipholregio

Basisvoorwaarde voor goede afspraken over de ruimtelijke economische
ontwikkeling van Schiphol is een efficiënt overleg daarover in de regio. Wij zullen
onderzoeken in hoeverre daarin nog een verbeterslag is te maken. Samen met de
partners van het Bestuursforum Schiphol stellen we de Ontwikkelingsstrategie
REVS op en voeren deze uit. De Ontwikkelingsstrategie is een programma voor de
ontwikkeling van werklocaties in de Schipholregio. Deze bevat afspraken over
kwantiteit (afgestemd met Plabeka) en kwaliteit. Onze ontwikkelingsmaatschappij
SADC is een van de uitvoerende partijen. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd
in de Monitor REVS.
Indicatoren zijn:
(Afname van) kantorenleegstand in de Schipholregio, relatief ten opzichte van de MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: leegstand Schipholregio = 13,5%, leegstand MRA = 16,4%
Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten
opzichte van MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: Schipholregio 52 vestigingen, MRA totaal: 122
vestigingen.
Toename totale werkgelegenheid op kantoor en bedrijfslocaties in de Schipholregio.
Nulsituatie werkzame personen kantoorlocaties 1 januari 2011 = 82.876,
bedrijfslocaties = 17.594.
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4.2 Doel 2: Selectieve benutting ruimte in Schipholregio
We leggen afspraken omtrent selectieve benutting van de ruimte in de Schiphol
regio vast in een convenant tussen de provincie Noord-Holland, gemeenten
Haarlemmermeer en Amsterdam, Schiphol Group en SADC. De resultaten (de
ontwikkelingen en bedrijfsvestigingen) zullen jaarlijks gerapporteerd en
geëvalueerd worden in de Monitor REVS.
Indicatoren zijn:
Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten
opzichte van MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: Schipholregio 52 vestigingen, MRA totaal: 122
vestigingen.
Aantal in de Monitor REVS aangeduide twijfelgevallen of onterechte vestigers (nog
geen nulmeting).
4.3 Doel 3: Topmilieu voor internationaal georiënteerde logistiek
We dragen bij aan de realisatie van een topmilieu voor internationaal georiënteerde
logistiek door de ontwikkeling van ACT mede mogelijk te maken. We zullen de
komende jaren het programmabureau ACT blijven ondersteunen en incidenteel
financieel dan wel in menskracht bijdragen aan de realisatie van projecten onder de
paraplu van ACT. Op projectniveau reserveren we € 3 miljoen voor de uitvoering van
de Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport naar ACT en zullen wij de
projectcoördinatie op ons nemen. Onze ontwikkelingsmaatschappij SADC voert het
algemene programmamanagement voor ACT uit. Ook zal SADC de uitgifte van
Schiphol Logistics Park, het tweede logistieke bedrijventerrein van ACT, vanaf 2011
uitvoeren. Daarnaast zal SADC de uitgifte van de A4 Zone West, het derde terrein
van ACT, in deze agendaperiode voorbereiden. Tenslotte wordt in samenwerking
met Franse marktpartijen, verenigd in EuroCarex, gestudeerd op een business case
voor de exploitatie van een vrachtverbinding per spoor met Parijs, die kan
resulteren in een realisatiebesluit voor de HST Cargo terminal bij Hoofddorp.
Indicatoren zijn:
Projectrealisatie OLV Greenport (nulmeting 2011: geen OLV Greenport)
Uitgifte Schiphol Logistics Park (nulmeting 2011: nog geen uitgifte SLP)
Realisatiebesluit HST Cargo terminal (nulmeting 2011: diverse studies, verkenning
business case met EuroCarex partners, nog geen realisatiebesluit).

5 Welke andere partijen zijn erbij betrokken?
De samenwerking rondom de ruimtelijk economische ontwikkeling van Schiphol
vindt primair plaats het Bestuursforum Schiphol. Hierin werken provincie,
Haarlemmermeer, Amsterdam, en Schiphol Group samen, met SADC als
uitvoeringsorganisatie. Daarnaast werkt de provincie samen met het Platform voor
bedrijven en kantoren (Plabeka) voor wat betreft de kwantitatieve afstemming van
vraag en aanbod in de Schipholregio en de MRA. Onze economische samenwerking
in de MRA (Platform Regionaal Economische Samenwerking, PRES en Economic
Development Board Amsterdam) heeft naast Plabeka vooral relevantie voor de
ontwikkeling van logistiek als topsector. In paragraaf 7.3 geven we aan hoe wij (met
partners als Amsterdam Airport Area) inzetten op de internationale marketing van
en acquisitie voor de Schiphol- en Metropoolregio.

6 Welke middelen zetten we daarvoor in?
Om de samenwerking in het Bestuursforum Schiphol te faciliteren, stellen we
jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Dit is bedoeld voor ondersteuning van het
secretariaat (€ 15.000) en de rest voor de uitvoering van opdrachten als het opstellen
van de Ontwikkelingsstrategie REVS.
Voor het programmabureau ACT stellen we jaarlijks € 100.000 beschikbaar.
Voor de realisatie van de OLV Greenport hebben wij € 3 miljoen gereserveerd
(amendement bij de begroting 2011, bij statenmotie november 2010).
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4.2 Havenindustrieel complex Noordzeekanaalgebied
Economisch belang
De havens langs het Noordzeekanaalgebied, hebben het eerste halfjaar van 2011
afgesloten met een stijging van de overslag met ongeveer 3 procent ten opzichte van
het eerste half jaar van 2010.
Het herstel in het Noordzeekanaalgebied werd vorig jaar ingezet, nadat in 2009 de
gevolgen van de economische crisis merkbaar werden.
De afgelopen 10 jaar is de goederenoverslag achter de sluis met een kleine 28 miljoen
ton toegenomen naar bijna 73 miljoen ton. Inmiddels is het Noordzeekanaalgebied
qua verslagvolume de 4e haven in de Hamburg-Le Havre-range (2010).Het gebied
rondom het Noordzeekanaal is behalve een knooppunt in goederenstromen ook een
vestigingsplaats voor kadegebonden, havengerelateerde activiteiten en milieu
hinderlijke bedrijven. Met name de stad Amsterdam heeft de afgelopen jaren
milieuhinderlijke bedrijven uit de binnenstad verplaatst naar de droge zeehaven
tereinen en de overige droge terreinen.
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Sectoren die in het gebied zijn gevestigd zijn onder andere de metaal(bewerkings)
industrie,de voedingsmiddelenindustrie en energiesector. Op de terreinen langs
het kanaal zijn ruim 30.000 banen direct verbonden met de haven en haven
gerelateerde industrie. Deze activiteiten genereren jaarlijks 3,5 miljard euro aan
toegevoegde waarde.
Bezien over een reeks van jaren laten de havenactiviteiten in het Noordzeekanaal
gebied een hoge groei van de arbeidsproductiviteit zien. Deze ligt structureel hoger
dan de groei van de arbeidsproductiviteit in de rest van regionale economie. Het
gaat over het algemeen om bedrijven die internationaal concurreren en daardoor
continu moeten investeren in productiviteitsverhogende technieken.
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Private haveninvesteringen Noordzeekanaalgebied
Constante prijzen (x mln €)
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Het Noordzeekanaalgebied is naast Almere het enige gebied binnen de MRA waar
bedrijven die milieuruimte nodig hebben zich kunnen vestigen c.q. naar toe
verplaats kunnen worden.

Wat speelt er nu?
Het Noordzeekanaalgebied is niet alleen belangrijk voor de economie in NoordHolland maar ook voor de Nederlandse economie en voor die van Europa. Deze
regio vervult immers een grote rol in de verbinding met het Europese
achterland. Een nieuwe grote zeesluis is cruciaal voor de ontwikkeling
van de Amsterdamse havenregio en van groot belang voor het nationale
en internationale goederentransport.
Het vervoer van goederen via zee neemt toe. Daarbij worden de zeeschepen steeds
groter en vooral breder. De Noordersluis uit 1929 wordt dan ook te klein. Deze sluis is
de toegangspoort voor zeeschepen tot het Noordzeekanaalgebied.
Op 24 november 2009 heeft de Provincie het convenant planstudie fase Zeetoegang
IJmond ondertekend. Hierdoor kon begin 2010 worden gestart met de planstudie,
het uitgangspunt van dit onderzoek is het verbeteren van de bereikbaarheid van de
havens langs het Noordzeekanaal. Begin 2012 worden de resultaten van de
planstudie gepresenteerd. Op basis hiervan nemen de betrokken partijen, het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), gemeente Amsterdam en de
provincie Noord-Holland een go/no go besluit.

Na een positief besluit volgt de planologische procedure en het opstellen van onder
andere een Milieueffectrapportage. Ook start dan de aanbestedingsprocedure voor
de uitvoering van de aanleg van de zeesluis. Op basis hiervan wordt aan de

Tweede Zeesluis cruciaal voor
Amsterdamse havenregio
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convenantpartners het realisatiebesluit voorgelegd. Dit wordt het tweede go/no-go
besluit.
Ten behoeve van de optimale benutting van het haventerrein wordt het onderzoek
Optimale benutting bestaand havengebied uit de structuurvisie uitgevoerd. Dit is
een bouwsteen voor een besluit over een eventuele noodzaak van uitbreidings
ruimte voor de haven. In de tussentijd kunnen in de Wijkermeerpolder en de
Houtrakpolder (Rijksbufferzone) geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden
die een eventuele uitbreiding van de haven onmogelijk maken.

Wat willen we bereiken?
Binnen de regio zijn er verschillende inzichten over de ontwikkeling van de haven.
Daarom heeft het Bestuursplatform, onder regie van de provincie, besloten tot
het maken van een Visie Noordzeekanaalgebied 2040. In het
Bestuursplatform zijn vertegenwoordigd: de gemeenten langs het
kanaal, Kamer van Koophandel Amsterdam, Tata Steel IJmuiden N.V.,
Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Provincie. Doel is om een gezamenlijk
beeld te ontwikkelen over de functie van het havenindustrieel complex binnen de
MRA.
Deze havenvisie zal ook leidend zijn voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda.
Naast deze gezamenlijke visie willen wij ons de komende jaren richten op:
•

de verdere optimalisering van de milieu- en fysieke ruimte op de bestaande
Masterplanterreinen;

•

monitor bedrijventerreinen;

•

monitor werkgelegenheid;

•

stimuleren vervoer over water;

•

verbeteren afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt;

•

verbeteren bereikbaarheid over weg, water en rail door aanleg nieuwe sluis
IJmuiden en verbinding A8/ A9;

•

samen met het bedrijfsleven inspelen op Rijks en Europese subsidies;

•

stimuleringsprogramma m.b.t. productinnovatie en duurzaamheid.

Hoe bereiken we dat?
In 1995 heeft de provincie samen met de gemeenten rond het Noordzeekanaal, de
particuliere havenbeheerders en de Kamer van Koophandel het Masterplan
Noordzeekanaalgebied opgesteld onder het motto: “Samenwerken aan duurzame
economische ontwikkeling met een open oog voor leefbaarheid”.Met als doel het
bevorderen van de economische ontwikkeling in het gebied. Hierdoor wordt de
internationale concurrentiepositie van de haven, industrie en logistiek in het
Noordzeekanaalgebied versterkt. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn bij deze
versterking een belangrijke randvoorwaarde.
Iedere vijf jaar wordt de samenwerking in het Bestuursplatform geëvalueerd. De
evaluatie in 2010 heeft ertoe geleid dat er een nieuwe samenwerkingsagenda is
opgesteld. Tevens is de rol van de provincie in het Noordzeekanaalgebied vergroot
door het projectbureau Masterplan (opgericht ter uitvoering van het Masterplan)
onder regie van de provincie te brengen.

Welke andere partijen zijn betrokken?
In het Masterplan Noordzeekanaalgebied (NZKG) werken de gemeenten
Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen, Zaanstad, de
Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Zeehaven IJmuiden, Corus
en de Provincie Noord-Holland samen. Zij vormen het Bestuursplatform.
De politieke vertegenwoordigers in het Bestuursplatform leggen de voorstellen ter
besluitvorming voor aan hun bestuur, colleges en/of gemeenteraden.
Het Masterplan NZKG kent ook een klankbordgroep waarin maatschappelijke
organisaties gevraagd of ongevraagd het bestuursplatform adviseren.

Provincie stelt een nieuwe Visie
Noordzeekanaalgebied 2040 op.
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Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het belangrijkste instrument is de structuurvisie, vooral het tijdig reserveren van
voldoende ruimte voor havens en havengebonden economische activiteiten.
De gereserveerde middelen (€ 55 miljoen) voor de aanleg van de tweede zeesluis
blijven beschikbaar.
Bestaande programma’s als ‘HIRB’, ‘Water als Economische Drager’ en
‘Kansenkanon’ kunnen mede bijdragen aan de projecten die geïnitieerd zijn vanuit
het MasterplanNoordzeekanaalgebied.
Jaarlijkse bijdrage aan het Masterplan Noordzeekanaalgebied: € 54.000,– t.b.v.
Projectbureau en uitvoering van projecten.

4.3 Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noo rd
Hoewel de provinciale inzet rond Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noord uitgewerkt worden in de Agenda Landbouw doet het recht aan het
economisch belang van beiden om er in de Economische Agenda kort op in te gaan.

Economisch belang?
De land- en tuinbouw is één van de belangrijkste economische sectoren van
Nederland. Wanneer we kijken naar de export dan draagt de sector tuinbouw en
uitgangsmateriaal 19% bij aan het overschot op de Nederlandse handelsbalans.
Hiermee is ook direct een verband te leggen met de logistieke sector. Zo vervoert één
op de drie vrachtwagens agrarische producten en is één op de zes vrachtvliegtuigen
gevuld met tuinbouwproducten.
De landbouw heeft circa 60 procent van de grondoppervlakte van de provincie in
beheer. De landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economie en vervult een
cruciale rol als beheerder van het landschap.
Als verlengstuk en in de achtertuin van de Metropoolregio Amsterdam bevindt zich
in de regio Noord-Holland Noord de Agriboard. Een sterk internationaal
georiënteerde regio, dat zich snel ontwikkelt met onder andere drie grote
glasconcentratiegebieden (Glasdriehoek) met een totaal oppervlakte van bijna 1000
hectare (inclusief verspreid liggend glas). Het glastuinbouwgebied Agriport A7 is de
aangewezen locatie voor glastuinbouwbedrijven die moeten worden verplaatst uit
de Randstad. Een gebied gericht op de glasgroenteteelt in samenhang met twee
grote vollegrondsgroentecentra. Het aan Agriport gekoppelde agrarische
bedrijventerrein ontwikkelt zich tot logistieke draaischijf die de glasgroenten en
vollegrondsgroenten aan elkaar verbindt. Tevens is een duurzame verbinding met
een aquacultuurpark in ontwikkeling. De regio Noord-Holland Noord is het meest
veelzijdige agribusinessgebied van Nederland met een productiewaarde van
ongeveer 3 – 3, 5 miljard euro. Alleen al 15 tot 20 duizend mensen hebben daar een
baan in de primaire agri-sectoren.
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Prominent in de Noordvleugel van de Randstad in de directe omgeving van
mainport Schiphol bevindt zich het belangrijke agro-economische cluster
Greenport Aalsmeer: een sierteeltcomplex van internationale faam. Rond Aalsmeer
hebben sierteelt, veredeling, veiling, productie en handel zich geconcentreerd tot
één van de wereld grootste handels- en kenniscentra voor bloemen en planten.
Nederland heeft daarmee een leidende positie als het gaat om een internationale
draaischijffunctie voor de sierteelt. Een complex dat niet alleen door handel, maar
ook door goede bereikbaarheid de aanwezigheid van een primaire dagvoorraad en
een sterke veredelingssector haar positie heeft veroverd. Greenport Aalsmeer heeft
qua werkgelegenheid een omvang die direct en indirect vergelijkbaar is met
Schiphol. Deze werkgelegenheid komt niet alleen voort uit de primaire productie in
de kas maar ook uit het complex van handels-, logistieke en dienstverlenende
activiteiten. Daarbij mag ook de maakindustrie niet worden vergeten die een
belangrijke bijdrage levert aan de innovatieve uitstraling van de sector. Het totale
greenport complex leidt dus niet alleen tot directe banen in dit cluster maar leidt
ook tot indirecte werkgelegenheid dat tezamen geschat wordt op 50.000
arbeidsplaatsen.

42 miljoen bloemen en planten worden elke dag geleverd door 10.000 producenten
uit 77 landen die via 125.000 transacties worden herverdeeld over 5000
groothandels die dit in 143 landen verdelen over alleen al in Europa 100.000
detaillisten.44)

Wat speelt er nu?
Het kabinet heeft in het Regeerakkoord en specifiek in de nota ‘Naar de top’, ingezet
op de stimulering van negen economische topsectoren en clusters. Hierbij zijn twee
topsectoren te vinden met relaties in de Agrosector: de tuinbouw en uitgangs
materialen en agro & food.
Deze topsectoren worden weerspiegeld in de Agriboard met Seed Valley en de
Greenport Aalsmeer. Beide clusters zetten in op het behoud en versterken van de
agroketen en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Zij zetten daarbij in op een aantal
programma’s rond de thema’s:
•

Innovatie en kennis

•

Duurzaamheid

•

Ruimtelijk-economische structuurversterking

•

(internationale ) positionering

•

Arbeidsmarkt en onderwijs

•

Bereikbaarheid

44) Bron: Greenport Aalsmeer
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De kenmerken van de clusters uiten zich in:
•

een sterke en kansrijke internationale marktpositie,

•

een stevige kennisintensiteit,

•

intensieve samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen

•

en hebben allen de potentie een innovatieve bijdrage aan maatschappelijke
uitdagingen te leveren.

Het nieuwe beleid rond de topsectoren, de herpositionering van Greenport Holland
en de uitwerking van de programma’s van Seed Valley, Agriboard en Greenport
Aalsmeer krijgen vorm, waarbij bovengenoemde kenmerken als uitgangspunten
zijn geformuleerd.

Wat willen we bereiken?
De provincie Noord-Holland zet in op het behoud en versterking van het
glastuinbouwcomplex en de marktplaats voor de sierteeltsector rond de Greenports
Aalsmeer en de Duin-en Bollenstreek. We willen deze regionale clusters versterken
en de Agriboard in Noord-Holland Noord laten uitgroeien tot greenport en ‘verstuin’
voor Noordwest Europa.
Overheid en bedrijfsleven werken samen om de kracht van Greenport Aalsmeer te
behouden en versterken voor de Noord-Hollandse én Nederlandse economie. Het
voortdurend innoveren draagt daaraan bij. We willen een sterk tuinbouwcluster
waarbij een krachtige, consistente overheid faciliteert en regisseert 45).

De afgelopen jaren is er hard gebouwd aan een structuur waar zogenaamde quickwins leidde tot snel zichtbare resultaten in de clusters. De komende vier jaar zetten
wij samen met de topregio’s in om het verder vorm geven en de uitrol van de
programma’s zoals deze zijn vastgelegd in de visiedocumenten van de clusters. Dit
zal leiden tot een verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw in NoordHolland Noord en de internationale concurrentiepositie versterken. De agenda
landbouw en visserij zal hier dieper op ingaan.
De clusters zijn daarbij aangesloten bij de thema’s van Greenport Holland en het
bedrijfslevenbeleid van het Rijk.

Hoe bereiken we dat?
De overheid (Rijk, provincies en gemeenten) creëert de randvoorwaarden voor het
bedrijfsleven om te kunnen ondernemen, zodat de internationale
concurrentiekracht van het Nederlandse agrocluster wordt versterkt.
Wij willen glastuinbouwgebieden rond Aalsmeer en in Noord-Holland
Noord in samenhangend beleid, en aansluitend op het topsectorenbeleid van het
Rijk, verdere ontwikkelingsmogelijkheden bieden.
Greenport Aalsmeer
In de Greenport Aalsmeer zetten we in op het verbeteren van het functioneren van
de glastuinbouwketen en de internationale marktplaats door:
1	De reconstructie van 237 ha (t/m 2025) verouderde glastuinbouwlocaties door
o.a de inzet van het provinciale TWIN-H programma herstructurering
glastuinbouw Greenport Aalsmeer
2	Actualisatie MLT2025 in 2012
3	Opstellen van een innovatieprogramma in 2012 (aansluitend bij het thema
Flowers en Food van de AEB)
4	Aansluiting van Greenport Aalsmeer op CO2 netwerk voor 2015
5	Het verbeteren van de bereikbaarheid onder andere in relatie tot seaport
(Noordzeekanaalgebied), airport (Schiphol), (parameter 10% reductie op de
transporttijden van bloemen naar de veiling eind 2015)
6	De positionering en versterking imago van de sector (parameter: aantal
bezoekers paviljoen Bloomin’Holland op de Floriade 2012).
45) Bron: kernboodschap Greenport Holland

Provincie biedt verdere
ontwikkelings-mogelijkheden
voor glastuinbouwgebieden
rond Aalsmeer en in
Noord-Holland Noord.
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De stuurgroep Greenport Aalsmeer stuurt een uitvoeringsprogramma aan
gebaseerd op het strategische visiedocument MLT 2025. De gedeputeerde Landbouw
trekt deze stuurgroep. Door aansluiting van Zuid-Hollandse gemeenten Kaag en
Braassem en Nieuwkoop en de verbreding van het programma zal ingezet worden
op een herziening van het visiedocument MLT 2025.
Het innovatieprogramma van de Greenport Aalsmeer sluit aan bij het thema
Flowers & Food van de AEB en zal aansluiten bij de innovatieagenda van de
topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal De samenwerking op het gebied van
veredeling, uitgangsmateriaal en daaraan gerelateerde handel is in de Greenport
georganiseerd in Blooming Breeders en zal leiden tot een Green Life Sciences Hub.
Via de kenniscentra in Amsterdam (UvA) zal deze ook een verbinding leggen met
Seed Valley. In de Agenda Landbouw zal specifiek worden ingegaan op deze
programma’s.
Agriboard
Door de aansluiting te vinden met Greenport Holland zal de cluster Agriboard
Noord-Holland Noord zich verder positioneren als Greenport. De gedeputeerde
Landbouw heeft mede vanuit de rol als voorzitter van de stuurgroep

Agriboard Noord-Holland
Noord moet zesde nationale
Greenport worden

Agriboard zitting in de kerngroep van de overheidskolom in Greenport
Holland.
Via het programma ‘Vizier op de Toekomst’ wordt ingezet op de verdere
ontwikkeling van de Agribusiness, als één van de ‘economische drivers’ in de regio.
De ontwikkeling is sterk gericht is op het gezamenlijk en gestructureerd toewerken
naar de versterking van innovatiekracht en leercultuur van ondernemers binnen de
sector. Het programma omvat drie onderdelen.
1	de ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda in 2012, waarin de
thema’s worden benoemd die op lange termijn zeer relevant zijn voor de
Agribusiness
2	de ontwikkeling van 4 concrete innovatieclusters in 2013 met pionierende
ondernemers uit de regio, welke aansluiten bij de thema’s als nieuwe
agrologistieke concepten en verwaarding van reststromen .
3	kennisdeling richting alle belanghebbende stakeholders in en buiten de regio
(olievlekwerking en positionering)
a	voor Seed Valley een onderzoek in 2012 naar de vestiging van een regionaal
centre of excellence
b

het opstellen van een bidboek voor de Floriade in 2012

Met de kandidaatstelling voor de Floriade 2022 wordt ingezet op een vernieuwend
ruimtelijk economisch concept met de focus op 2033. In 2012 zal dit leiden tot een
bidbook Floriade. De Agribusiness legt hierbij verbanden met andere
sectoren als natuur, recreatie, water en duurzame energie als basis voor
een regionale duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee wil de regio
haar ambitie waar maken om uit te groeien tot verscentrum voor Noord-West
Europa.
Aan de basis hiervan staat het uitgangsmateriaal met een sterke internationale
positie van Seed Valley. Wij zetten in op het behoud en versterken van deze sector
door naast goede vestigingscondities ook onderzoek te doen naar een center of
excellence waar kennis en onderwijs elkaar ontmoeten.
Op projectniveau zal de rol van de provincie Noord-Holland variëren van:
1

Het faciliteren van agriclusters

2

Prikkelen en motiveren van bedrijven en organisaties

3

Regisseren van processen

4	Scheppen van kaders zoals vastgelegd in de provinciale structuurvisie en
bijbehorende verordening

Regio stelt zich kandidaat voor
de Floriade 2022
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Welke andere partijen zijn betrokken?
Ministerie I &M, Ministerie ELI, Agentschap NL, Flora Holland, Banken, LTO
Noord, LTO Noord Glaskracht, KAVB, EU, gemeenten, Productschap Tuinbouw,
Innovatienetwerk Agro. LTO Nederland, horizontale en verticale agroketen
bedrijfsleven, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Imaris, Greenport
Aalsmeer, Agriboard, Seed Valley, Zaadveredelingsbedrijfsleven, Blooming
Holland, NAKTuinbouw, Blooming Breeders, Plantum, TTI Groene Genetica,
Wageningen UR, UvA, Universiteit Leiden, TNO, Syntens, Kamer van Koophandel
Noordwest, Kamer van Koophandel Amsterdam, First in Food, Clusius College,
Greenport Holland, AEB

Welke middelen zetten we hiervoor in?
De provincie Noord-Holland levert menskracht bij de uitrol van programma
onderdelen behorende bij de kerntaken van de provincie en aansluitend bij de
beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de Agenda Landbouw. Vanuit het
landbouwbudget wordt een bijdrage geleverd in de continuïteit en programma
coördinatie via een bijdrage aan de publieke-private samenwerkingsconstructie
Agriboard en Greenport Aalsmeer. Beide geven in een stichting uitvoering aan de
programmaonderdelen. Voor specifieke onderdelen uit de programma’s is geld
beschikbaar uit het GLB en POP.
Voor de herstructurering van de glastuinbouw in de greenport Aalsmeer is 10
miljoen euro beschikbaar tot 2025, gekoppeld aan het MLT 2025.
Het programma “Vizier op de toekomst” van de Agriboard wordt ondersteund
middels een EFRO bijdrage.

4.4 Bedrijventerreinen
Voor een goede concurrentiepositie is het belangrijk te beschikken over voldoende
ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Wil je immers een interessant
vestigingsklimaat bieden voor vestiging van nieuwe (internationale) bedrijven, dan
zul je voldoende ruimte met voldoende kwaliteiten moeten kunnen bieden. De
provincie wil dat er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen door eerst
de mogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen te benutten door te
intensiveren en herstructureren. Daarnaast zal, tegelijk met het optimaliseren van
het ruimtegebruik op bestaande terreinen, ook in beperkte mate ruimte moeten
worden gezocht voor nieuwe locaties. Ten aanzien van bedrijventerreinen zijn
afspraken gemaakt met andere overheden om gezamenlijk te komen tot een
succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid dat

bijdraagt aan de economische en ruimtelijke kwaliteit van Nederland 46). Met de
provinciale structuurvisie en het convenant bedrijventerreinen zijn twee kaders
vastgesteld voor het bedrijventerreinenbeleid.

Economisch belang?
Ruim een derde van de werkgelegenheid in Nederland bevindt zich op
bedrijventerreinen. Dat geeft gelijk het belang aan van bedrijventerreinen voor de
Nederlandse economie. Dat belang wordt nog eens benadrukt door het feit dat de
werkgelegenheidsgroei (tussen 1999 en 2006) gemiddeld sneller is bij bedrijven
gevestigd op een bedrijventerrein dan bij bedrijven op andere locatietypen 47).

Daarbij is waarschijnlijk sprake van een natuurlijk selectieproces; snelgroeiende
bedrijven kunnen alleen op bedrijventerreinen voldoende uitbreidingsruimte
vinden.

46) C
 onvenant bedrijventerreinen 2010-2020,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/convenant-bedrijventerreinen-2010-2020.html
47) Planbureau voor de Leefomgeving (2008), Werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen, december 2008
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Wat speelt er nu?
Grote herstructureringsopgave
De herstructureringsopgave is nog groot: recent onderzoek in het kader van het

opstellen van regionale herstructureringsprogramma’s48) wijst uit dat in NoordHolland Noord nog zo’n 670 ha bedrijventerrein verouderd is en in Noord-Holland
Zuid 3706 ha. In Noord-Holland Zuid gaat het om relatief zware ingrepen
(revitalisering en herprofilering) om de bedrijventerreinen weer op te knappen met
indicatieve kosten van € 150.000 - € 800.000 per ha. Van deze verouderde terreinen
valt een deel binnen de opgave die met het Provinciaal Herstructurerings
Programma kan worden aangepakt:
Opgave

Oppervlakte
NHN

Oppervlakte
NHZ

Totaal
oppervlakte
in ha

Facelift

195

430

625

Revitalisering

163

1613

1776

Herprofilering

246

394

640

Bron: PHP Update 2011

In absolute zin is de opgave in Noord-Holland Zuid veel groter dan in Noord-Holland
Noord. Daarnaast gaat het in Noord-Holland Zuid ook om een zwaardere
herstructureringsopgave.
In april 2010 hebben Gedeputeerde Staten het Provinciaal Herstructurerings
Programma (PHP) 2009-2020 vastgesteld en is dit PHP ook goedgekeurd door het
rijk. Daardoor heeft decentralisatie van € 13,5 miljoen voor het uitvoeren van het
PHP plaatsgevonden. Ook Provinciale Staten hebben voor het uitvoeren van het PHP
€ 10 miljoen gereserveerd.
Dreigend overaanbod
Om het aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de
vraag voert de provincie samen met gemeenten (en betrokkenheid van het
bedrijfsleven) eens in de 4 jaar behoefteramingen uit waarmee vraag en aanbod
zowel kwantitatief als kwalitatief met elkaar in evenwicht worden

Door dreigend overaanbod is de
ontwikkeling van 3 locaties in
Noord-Holland Noord bevroren

gebracht. Eind 2008, begin 2009 is dat uitgevoerd in Noord-Holland
Noord. Vanwege een dreigend overaanbod is daarbij de ontwikkeling van
een drietal locaties bevroren, en dit is vastgelegd in de Structuurvisie (De Veken/
Opmeer, Zijtwende/ Schagen & Niedorp en een deel van Robbenplaat/
Wieringermeer).
Voor Noord-Holland Zuid is in Plabeka-verband gewerkt aan het herijken van de
behoefte. Ook in deze regio wordt het aanbod aan bedrijventerreinen teruggebracht
en/of gefaseerd om dreigend overaanbod te voorkomen. De planningsopgave die
daarbij is afgesproken wordt in 2011 voorgelegd aan Provinciale Staten.
Regionale samenwerking

Zowel in het convenant bedrijventerreinen 2010-202049) als in de provinciale
structuurvisie staat regionale samenwerking centraal bij het bereiken van een
succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid. De
bedrijventerreinenmarkt is immers een regionale (grond)markt en mede
daardoor is het nodig om het bedrijventerreinenbeleid regionaal te

Regionale samenwerking staat
centraal

organiseren. In Noord-Holland is die regionale samenwerking al ver
gevorderd, zeker in vergelijking met andere delen van het land. De
regionale samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek met het transformatiefonds, de
48) B
 ron: Provinciaal Herstructureringsprogramma Update 2011, Provincie Noord-Holland, april 2011
49) Convenant bedrijventerreinen 2010-2020,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/convenant-bedrijventerreinen-2010-2020.html
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samenwerking in Plabeka-verband rond de herstructurering en de Mooi Nederland
pilot in West-Friesland zijn stuk voor stuk voorbeeldprojecten voor heel Nederland.
Nog steeds een overheidsgestuurde markt
Van oudsher is de bedrijventerreinenmarkt in Nederland een door overheden
gedomineerde markt. Om te komen tot een meer professionele en gebiedsgerichte
aanpak is het nodig om een grotere betrokkenheid te verkrijgen van private partijen
(beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers en beheerders). Daarom is landelijk

gepleit voor meer verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt50). Het huidige
financieel-economische klimaat biedt op de middellange termijn kansen voor
verdere verzakelijking. Ondernemers kunnen kiezen voor het afstoten van bedrijfs
vastgoed en voor sale-and-lease-back om zo investeringsgeld uit geïnvesteerd
vermogen beschikbaar te krijgen. Aan de aanbodkant oriënteren beleggers en
buitenlandse partijen zich op de bedrijfsruimte- en bedrijventerreinenmarkt. Per
saldo zijn de meeste beleggers en ontwikkelaars nu echter nog terughoudend met
het innemen van posities op bedrijventerreinen51).

Wat willen we bereiken?
De aantrekkingskracht en internationale concurrentiepositie verder verbeteren
door voldoende en kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden te bieden voor
bestaande en nieuwe bedrijven op werklocaties. Dat willen we bereiken door:
1	Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het efficiënt benutten van
de bestaande terreinen. Voorwaarden voor zo’n zorgvuldige planning zijn
gesteld in de provinciale structuurvisie (SER-ladder). Een zorgvuldige
planning gaat uit van reële ontwikkelingsscenario’s en gaat niet alleen uit van
kwantiteit (omvang van locaties), maar ook van kwaliteit (aan wat voor
typen locaties is behoefte). Een zorgvuldige planning betekent ook

SER-ladder uitgangspunt bij
zorgvuldige planning

dat door middel van goede monitoring vraag en aanbod beter op
elkaar worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op
behoefteramingen en opgaven in regio’s.
2	De doelstellingen van de provincie ten aanzien van herstructurering van
bedrijventerreinen zijn in 2009 vastgesteld en opgenomen in het Provinciaal
Herstructurerings Programma (PHP). De totale doelstelling van het PHP is
herstructurering van 870 ha in de periode 2009-2013.
	Een zorgvuldige planning bereiken we door het organiseren en stimuleren van
regionale samenwerking en het vastleggen van de planningsopgave in de
provinciale structuurvisie.
3	Regionale samenwerking: regionale samenwerking staat centraal in het
provinciaal bedrijventerreinenbeleid en is in Noord-Holland al ver gevorderd.
In verschillende regio’s zijn al gezamenlijke programma’s ten aanzien van

51) R
 oadmap verzakelijking bedrijventerreinenmarkt, ministerie IenM en EL&I, 17-09-2010,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2010/09/17/roadmap-verzakelijking-bedrijfsmarkt.html
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herstructurering en programmering van nieuwe bedrijventerreinen. Echter,
deze onderdelen vertonen in een aantal regio’s nog te weinig samenhang. De
provincie heeft dan ook deze regio’s opgeroepen om te komen tot een
samenhangend bedrijventerreinenprogramma waarin de programmering van
nieuwe terreinen en de herstructurering van bestaande terreinen samen
komen. Daarnaast moet duurzaam beheer deel uit maken van dit programma.
Door het invoeren van duurzaam beheer wordt voorkomen dat nieuwe
veroudering optreedt. De onderlinge samenhang tussen nieuwe en bestaande
bedrijventerreinen kan worden versterkt door een financiële koppeling tussen
oude en nieuwe bedrijventerreinen te maken; verevening. Basis daarvoor is
een regionaal grondprijsbeleid waarin gemeenten dezelfde methode hanteren,
zoals het residueel berekenen van grondprijzen. Via dit grondprijsbeleid kan
wellicht ook meer financiële ruimte worden gevonden voor de financiering van
de herstructurering.
4	De Verzakelijking: verzakelijking is een langetermijnstrategie, gericht op
behoud en groei van de waarde van bedrijventerreinen door een professionele
en gebiedsgerichte aanpak, via een grotere (financiële) betrokkenheid van
private partijen (beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, beheerders) in
samenspraak met overheden. Uitwerking van deze strategie kan stapsgewijs
bijdragen aan het beter functioneren van bedrijventerreinen, het beperken of
voorkomen van veroudering en het effectiever inspelen op de behoeften en
wensen van (eind-) gebruikers. Waar mogelijk zullen we, ook op regionaal
niveau, de aansluiting zoeken bij de verzakelijkingsstrategie.

Hoe bereiken we dat?
De aanpak van de provincie is in principe bottom-up. In regionale
samenwerkingsverbanden, waarbij de regionale ontwikkellingsbedrijven een
belangrijke rol spelen, (zie § 7.2 ) zoals Plabeka worden regionale programma’s
opgesteld die als bouwsteen dienen voor provinciale programma’s als het PHP en de
provinciale planningsopgave. Hoewel die regionale samenwerking geborgd wordt
door bestuurlijke afspraken, is met de provinciale structuurvisie en de
bijbehorende verordening een ‘vangnet’ gecreëerd om ervoor te zorgen
dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
In algemene zin hebben wij als provincie de rol van ruimtelijke beleidsbepaler en
regisseur (provinciale structuurvisie Noord-Holland met bijbehorende
verordening), inclusief het vaststellen behoefteramingen bedrijventerreinen en
kantoren. Daarnaast vervullen we de rol van stimulator ten aanzien van
herstructurering en kennisuitwisseling/monitoring.

Stimuleren herstructurering bestaande bedrijventerreinen
Herstructurering van bedrijventerreinen is door de provincie Noord-Holland actief
opgepakt vanaf 2002, met vanaf 2004 een succesvolle subsidieregeling
Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB). De
afgelopen anderhalf jaar is het onderwerp onder invloed van de (rijks-)commissie

Minervahaven, Amsterdam

VOOR

NA

Provincie heeft ruimtelijke
regierol en stimuleert
herstructurering en
kennisuitwisseling
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Noordanus (Taskforce Herstructurering bedrijventerreinen) nadrukkelijk op de
bestuurlijke agenda geplaatst, resulterend in het Convenant Bedrijventerreinen
2010-2020 (rijk, IPO en VNG), afgesloten op 27 november 2009. De provincies hebben
in dit convenant de rol van regisseur van het provinciale en interregionale bedrijven
terreinenbeleid (conform het advies van commissie Lodders) toebedeeld gekregen.
De actieve rol van de provincie blijkt onder andere uit het feit dat de provincie vanaf
2004 52 herstructureringsprojecten heeft gesubsidieerd (HIRB) met een totale
omvang van 1767 hectare. De 40,2 miljoen euro aan subsidie heeft uiteindelijk
224 ha ruimtewinst en vele duurzame maatregelen opgeleverd. De investeringen
van andere partijen (met name gemeenten) lagen een factor 10 hoger.
Voor het ondersteunen van de regionale samenwerking bij de herstructurering en
daarmee het behalen van de doelstellingen van het Provinciaal Herstructurerings
Programma worden vanaf 2011 de uitvoeringsregelingen HIRB-Light en HIRB-Privaat
ingezet.
Beide uitvoeringsregelingen richten zich op de zwaardere herstructureringsprojecten, maar HIRB-light richt zich op de openbare ruimte en HIRB-privaat op
het opknappen van verouderde private ruimte op bedrijventerreinen52). In 2012

zullen beide regelingen geëvalueerd worden zodat er in 2013 een besluit kan worden
genomen over een eventuele voortzetting.

Pilotbureau herstructurering:
In 2009 startte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een experiment met als
belangrijkste doel de herstructurering in de MRA te versnellen. Het Pilotbureau
Herstructurering Bedrijventerreinen bundelde de deskundigheid van de Regionale
Ontwikkelings Bedrijven RON, Haven Amsterdam, OGA, SADC en Ilocator op het
gebied van de herstructurering in 1 bureau en startte met het aanjagen van de
aanpak van verouderde terreinen. Doel was:
•

daadwerkelijke versnelling van de herstructurering door actief aan de slag te
gaan* op een flink aantal te herstructureren bedrijventerreinen;

•

komen tot een verbeterde inrichting van de organisatie van de
herstructurering;

•

mogelijkheden voor verevening en grondprijsbeleid uitwerken;

•

leereffecten van concrete cases benutten om inzicht in opgave, kosten en
organisatie te vergroten.
*) actief aan de slag gaan van het pilotbureau komt neer op de volgende rollen:

1	aanjager: verschillende partijen overtuigen van het nut van de
herstructurering
2	smeerolie: partijen nader tot elkaar brengen in de uitvoering
3	mentor: leveren van kennis aan al samenwerkende partijen
4	regelen financiering: mogelijkheden voor subsidie verkennen alsmede inzet
van eigen gelden van partijen.
Door de succesvolle aanpak (bundeling van kennis en kunde) stelt de uitvoerings
strategie Plabeka 2010-2040 de voortzetting van deze aanpak voor. De pilot stopt
formeel en het experiment wordt voortgezet in de vorm van het Projectbureau
Herstructurering Bedrijventerreinen.

Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen
(HIRB)
Vooralsnog is de provinciale financiële inzet gericht op de volgende twee sporen:
1	Herontwikkeling van de openbare ruimte. Dit kan gaan om face-lift
(opknappen om te voorkomen dat het nog erger/duurder wordt), revitalisering
en herprofilering. Veelal betreft het gecombineerde opgave op een terrein,

52) Bron: Provinciaal Herstructureringsprogramma Update 2011, Provincie Noord-Holland, april 2011
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waarbij revitalisering van een gedeelte van het terrein samenhangt met een
facelift van het gehele terrein.
	Gemeenten zijn en blijven hoofdverantwoordelijk voor de aanpak van de
openbare ruimte. De provincie zet hier de zgn. HIRB-light regeling voor in. Dit
is een voortzetting van de tot 2010 geldige provinciale HIRB regeling, maar met
lagere subsidie die zowel fysieke kosten dekt (geen risico op staatssteun) als
tegemoet kan komen aan onderzoek en procesmanagement. Aanvragers zijn
alleen gemeenten. Voorwaarde, naast aandacht voor ruimtewinst en duur
zaamheid, is invulling van parkmanagement. Projecten gericht op zwaardere
opgaven (meer mogelijkheden voor ruimtewinst) gaan in principe voor.
2	Herontwikkeling van private ruimte. Het gaat hier om de zwaardere
opgaven: revitalisering en herprofilering. De provincie zet hier een deel van
haar geld in voor het ondersteunen van gemeenten bij het samen met het
bedrijfsleven herstructureren van de private ruimte op bedrijventerreinen.
Er kan subsidie worden verstrekt voor kosten die gemaakt worden voor
revitalisering en herprofilering van private ruimte, zoals aankoop van
gronden en opstallen. Uiteraard worden mogelijke opbrengsten verrekend
met de kosten. Deze regeling geeft de gemeenten een steuntje in de rug bij
het zoeken van de samenwerking met private partijen (verzakelijking) voor
het in gang zetten van de herstructurering op de ‘rotte plekken’ op een
bedrijventerrein. Bij het verdelen van de jaarlijks beschikbare subsidie
wordt gekeken naar de urgentie van de herstructurering, het aantal

Duurzaamheid en ruimtewinst
zijn belangrijke speerpunten
binnen HIRB

hectaren, de mate van regionale samenwerking, de mate waarin
andere partijen financieel bijdragen, de ruimtewinst, de kwaliteit
van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de risico’s met betrekking
tot de uitvoerbaarheid van het project.
	Alle activiteiten moeten natuurlijk passen binnen het provinciaal
herstructureringsprogramma. Bij beide uitvoeringsregelingen is de
verplichting opgenomen om te voorzien in duurzaam beheer. Dit om er voor
te zorgen dat het kwaliteitsniveau op peil blijft en niet terugzakt.

Planningsopgave:
Om de mismatch tussen vraag en aanbod aan werklocaties in de Metropoolregio
Amsterdam op te lossen is op 12 mei 2011 in een bestuurlijke werkconferentie een
nieuwe Uitvoeringsstrategie Plabeka vastgesteld. Deze wordt nog voorgelegd wordt
aan de verschillende raden en Provinciale Staten. Hoewel de planningsopgave een
tijdspad heeft tot en met 2040 moeten op korte termijn vervolgafspraken gemaakt

worden over de fasering in de realisatie van het resterende aanbod53). Er zijn dus nog
stappen te zetten om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. Plabeka is
daartoe het geëigende platform in Noord-Holland Zuid.
Voor het afstemmen van vraag en aanbod is speciale aandacht voor vestigings
kandidaten vanuit het buitenland van bijzonder belang. Buitenlandse bedrijven
hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de Noord-Hollandse economie;
zowel in werkgelegenheid als in innovatiekracht via hun investeringen in
onderzoek en ontwikkeling. Via gerichte internationale marketing en acquisitie
moeten ook de kwaliteiten van de belangrijke vestigingslocaties onder de aandacht
worden gebracht (zie § 7.3).
Voor Noord-Holland Noord is in februari 2009 een planningsopgave vastgesteld die
tot stand is gekomen in samenwerking met de gemeenten. Om beter aan te sluiten
bij de actuele economische ontwikkelingen waardoor de vraag naar bedrijven
terreinen langer uitblijft is herijking van de behoefteramingen noodzakelijk. In
2013 zal een nieuwe planningsopgave voor Noord-Holland Noord moeten worden
vastgesteld. In navolging van de Plabeka aanpak in Noord-Holland Zuid zullen er
vervolgens in bestuurlijke overleggen met gemeenten afspraken gemaakt

53) Snoeien om te kunnen bloeien, Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040

Plabeka aanpak wordt ingezet
in Noord-Holland Noord.
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worden over het afstemmen van vraag en aanbod (fasering, doelgroepen etc).
Een zorgvuldige planning betekent ook dat door middel van goede monitoring
vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op
behoefteramingen en opgaven in regio’s. De provincie heeft daarom vanaf 2008 een
provinciale monitor bedrijventerreinen en kantoren opgezet waarvoor gemeenten
gegevens leveren. Jaarlijks levert de monitor een stand van zaken van de
ontwikkelingen rond bedrijventerreinen en kantoren.

PLABEKA:
Voor de kantorenlocaties en bedrijventerreinen is een handelingsperspectief
voorgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt naar kansrijke groeigebieden
waarbij het accent ligt op uitbreiding (nieuwe uitgiften), beperkte groeigebieden
waar het accent ligt op herontwikkeling/transformatie met beperkte mogelijkheid
tot nieuwe uitgiften, balansgebieden waarbij het accent ligt op herontwikkeling
en in mindere mate op transformatie en beperkingsgebieden waar het accent ligt
op transformatie en sloop en in mindere mate op herontwikkeling. Door dit onder
scheid aan te brengen ontstaat de mogelijkheid om een sterker internationaal
profiel neer te zetten.

Evenwicht vraag en aanbod
De opgave is om een nieuw evenwicht te creëren op de kantoren en bedrijven
terreinenmarkt. Dit betekent dat er zeer selectief moet worden omgegaan met het
ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe kantoorlocaties en bedrijven
terreinen. Overaanbod leidt tot een prijsdrukkend effect op de vastgoedwaarde en
daarmee op de grondopbrengsten, maar ook op de bereidheid om te (her)
investeren in bestaand en nieuw vastgoed. Door Buck Consultans International
(BCI) zijn vier scenario’s doorgerekend. Voor de MRA gaan we uit van een hoog
economisch scenario, het Global Gateway scenario. Door in regionaal verband het
planaanbod beter af te stemmen op de vraag ontstaat een situatie waarbij op
termijn schaarste en daarmee waarde wordt gecreëerd. Dit betekent concreet:
1	Het in evenwicht brengen van vraag en aanbod door het schrappen van 1,8
miljoen m² (bruto vloeroppervlak) plancapaciteit kantoren. Dit betreft 40%
van het vigerende planaanbod. Daarnaast gaat het om het schrappen van 520
hectare plancapaciteit bedrijventerreinen voor de periode 2010 - 2040. Dit is
23% van het planaanbod. Daarnaast moet er voor de periode na 2020 ruimte
worden gevonden voor het toevoegen van voldoende ‘natte’
zeehaventerreinen.
	Bovendien moet er meer vestigingsruimte worden gereserveerd voor
milieuhinderlijke bedrijven o.a. door het bieden van voldoende ‘gemengd
plus’ terreinen.
2	Transformatie tot 2020 van 1,5 miljoen m2 kantoorruimte bestaande uit
1,1 miljoen m² die nu structureel leegstaat en incourant is en 400.000 m² aan
panden die nog achtergelaten zullen worden door gebruikers die naar
nieuwbouw gaan verhuizen. Daarnaast herontwikkeling van 1,5 miljoen m²
kantoren op bestaande locaties in de periode tot 2020 door middel van sloop/
nieuwbouw of hoogwaardige renovatie. De aanpak van structurele leegstand
van kantoren vindt plaats door inzet van (financiële) instrumenten en
samenwerking met marktpartijen en rijksoverheid.
3	De aanpak van verouderde bedrijventerreinen voort te zetten door 2.200 ha te
revitaliseren en te herprofileren door inzet van (financiële) instrumenten en
meer samenwerking met marktpartijen.

Regionale samenwerking:
Regionale samenwerking staat centraal en is een plicht in het kader van het

Convenant bedrijventerreinen en de provinciale structuurvisie54). Daarnaast is

54) art 12 lid 4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 21 juni 2010
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regionale samenwerking een pré bij het toekennen van HIRB-subsidie.
In Noord-Holland Noord wordt in overleg met de provincie in een tweetal regio’s
(Kop en West-Friesland) gewerkt aan samenhangende bedrijventerreinenprogramma’s waarin de ontwikkeling van nieuwe terreinen samenhangt met de
herstructurering van bestaande terreinen en duurzaam beheer integraal onderdeel
uitmaakt van het regionaal bedrijventerreinenbeleid. In de regio Alkmaar worden
de elementen van een samenhangend bedrijventerreinenbeleid opgenomen in een
nieuw economisch uitvoeringsprogramma.
In Noord-Holland Zuid staat de samenwerking in het kader van de in 2011
vastgestelde Uitvoeringsstrategie centraal. Hierin komen de onderdelen van een
samenhangend bedrijventerreinenbeleid aan de orde.

Verzakelijking:
Als het gaat om de rol van overheden bij verzakelijking, en in deze context in het
bijzonder de rol van de provincie, dan zullen zij de juiste voorwaarden moeten
scheppen om de verzakelijking kans van slagen te geven. Dat betekent vooral
zorgen voor een reële behoefteraming aan bedrijventerreinen en regionale
afstemming bij ontwikkelen, herstructureren en beheren van
bedrijventerreinen. Terughoudendheid bij het ontwikkelen van nieuwe locaties
maakt het interessanter voor beleggers en andere private partijen om te investeren in
bestaande locaties. In feite moet de overheid dus zijn rol als marktmeester goed
invullen die er voor zorgt dat er een aantrekkelijke markt ontstaat voor private partijen
om zich actief bezig te houden met het (her-) ontwikkelen van bedrijventerreinen. De
provincie heeft daarbij een belangrijke rol met het vaststellen en bewaken van de
behoefteraming aan bedrijventerreinen. Daarnaast kan de provincie invloed
uitoefenen op de kwaliteitsverbetering van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen,
zoals nu al gebeurt ten aanzien van landschappelijke inpassing. De Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie adviseert Gedeputeerde Staten van NoordHolland over de ruimtelijke kwaliteit van onder meer nieuwe bedrijventerreinen. Ten
derde kan de provincie initiatiefnemer en partner zijn in (her-)ontwikkeling van
terreinen en langs die weg zakelijke partijen betrekken. En ten slotte kan de provincie
gemeenten stimuleren om de samenwerking te zoeken met private partijen bij het
(her-) ontwikkelen van werklocaties. Momenteel wordt daarvoor de HIRB-privaat
regeling ingezet die gemeenten stimuleert de samenwerking aan te gaan met private
partijen bij het herstructureren van private delen van het terrein. Zo kan een eerste
bodem in een verzakelijkte markt worden gelegd en worden aangetoond dat het model
werkt. De provincie Noord-Holland doet dit momenteel in samenwerking met de
gemeente en het Rijk voor het Zaanse Hembrugterrein. De provincie is ook betrokken
bij twee pilotprojecten (Gebiedsfonds Haarlemmermeer en Distriport) op gebied van
verzakelijking.

Verzakelijking vereist een
goede invulling van de rol van
marktmeester door de
provincie.
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Welke andere partijen zijn betrokken?
Belangrijke partners bij het bedrijventerreinenbeleid zijn de gemeenten. Via de
samenwerkingsverbanden Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland
en Plabeka werken we met de gemeenten samen bij het uitvoeren van het
bedrijventerreinenbeleid. Hoewel de Gooi en Vechtstreek onderdeel uitmaakt van
de Plabeka-samenwerking is de regionale samenwerking hier aanvullend
georganiseerd via iLocator, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
Ook het bedrijfsleven wordt actief betrokken waar het gaat om het vaststellen van
belangrijke afspraken rond herstructurering en planning van nieuwe bedrijven
terreinen (zoals Uitvoeringsstrategie Plabeka). De Kamers van Koophandel zijn, net
als de provincie, actief deelnemer aan het regionaal bedrijventerreinenoverleg.
De rol van de regionale ontwikkelingsbedrijven ten aanzien van bedrijventerreinen
staat omschreven in § 7.2 (zie ook kader over Pilotbureau herstructurering).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Via de HIRB-regelingen HIRB-privaat en HIRB-light is voor de periode 2009-2013
23,5 miljoen euro beschikbaar, bestaande uit 13,5 miljoen aan gedecentraliseerde
rijksmiddelen en 10 miljoen eigen middelen.
In 2013 volgt een besluit over eventuele voortzetting en beschikbare middelen.

4.5 Kantoren
Ook de kantoren maken onderdeel uit van het vestigingsklimaat. Er moet
kwalitatief en kwantitatief voldoende ruimte zijn voor bedrijven om zich te kunnen
vestigen.
Kantoren zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat. Naar schatting werkt ca 40%
van de werkenden in Noord-Holland vanuit kantoren.
Het ruimtelijk kader voor het provinciale beleid is in de eerste plaats vastgelegd in
de provinciale structuurvisie. Net als bij bedrijventerreinen wil de provincie dat de
ruimte in de eerste plaats gezocht wordt binnen de bestaande voorraad. Dat
betekent dat de nadruk moet liggen op renovatie en verdichting binnen het
bestaand stedelijk gebied. Het streven is daarbij gericht op een aantrekkelijk
verblijfsklimaat, ook op kantoorconcentraties. Dat wil meestal zeggen dat kantoren
het beste een plaats kunnen vinden in een stedelijke setting waarin menging met
andere functies als wonen, detailhandel, horeca, cultuurvoorzieningen en
recreatie de voorkeur heeft.
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Wat speelt er nu?
Leegstand
Op dit moment is op de kantorenmarkt in geheel Noord Holland sprake van
overaanbod, blijkend uit een te hoge leegstand. De grootste concentratie van
kantoren, en van de leegstand, is te vinden in het zuiden van de provincie. Het
aanbod aan kantoren in Noord-Hollland is voor meer dan 90% te vinden in Noord
Holland Zuid. De leegstand van kantoren in de Metropoolregio Amsterdam is hoog,
circa 17% van het kantorenareaal staat leeg. Dit komt overeen met een leegstand van
2,2 miljoen m2 bvo. Voor een gezonde markt is 5-8% (frictie)leegstand normaal.
Ongeveer 50% van deze leegstand is structureel van karakter, dat wil zeggen dat de
kantoren 2 jaar of langer leegstaan. Het gaat dus om een structurele leegstand van
ruim 1 miljoen m2. De verwachting is dat deze structurele leegstand nog zal
toenemen, onder andere onder invloed van nieuwbouw projecten die nog in de
pijplijn zitten.
Effecten van leegstand
De belangrijkste problemen die overheden ervaren bij de overmaat aan kantoren
(leegstand en planoverschot) zijn:
•

bij concentraties van leegstand ligt verloedering op de loer met als gevolg
sociale onveiligheid, criminaliteit of in het ergste geval ‘no go-areas’;

•

een verslechtering van de (internationale) concurrentiepositie, want
kantoorgebruikers vestigen zich bij voorkeur op succesvolle locaties;

•

de overmaat heeft een prijsdrukkend effect op de vastgoedwaarde en daarmee
op de (residuele) grondopbrengsten en het investeringsvolume (het geld dat in
stichtingskosten en daarmee in kwaliteit van het pand gestoken kan worden);

•

de financiële risico’s die gemeenten lopen bij de planontwikkeling door de
verslechterde afzetmogelijkheden nemen toe en de verdiencapaciteit van
kantooruitgiften neemt af, waardoor minder geld gegenereerd kan worden
voor de ontwikkeling van verlieslijdende plannen.

Het nieuwe werken
Er vinden de laatste jaren snelle veranderingen plaats in het kantoorwerk. Snel
internet maakt plaats- en tijdonafhankelijk werken veel beter mogelijk dan vroeger.
Velen in de markt zien dat “het nieuwe werken” grote invloed zal hebben op de
kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar kantoorruimte. De verwachting is dat
door een flexibele werkplekindeling en meer thuiswerken het ruimtegebruik per
werknemer zal kunnen teruglopen van ca 25m2 bvo per werknemer nu naar 18 of
zelfs 15 m2 in de toekomst. Omdat de huidige ramingen nog uitgaan van een
constant ruimtegebruik per werknemer is dit dus een factor die zal leiden tot een
lagere vraag in m2 en daarmee tot meer leegstand.
Kwalitatief worden onder invloed van de nieuwe werkconcepten ook nieuwe
vastgoedconcepten ontwikkeld. Door het nieuwe werken zullen (nog) meer dan
vroeger hoge eisen gesteld aan de snelheid van internetverbindingen,
verblijfskwaliteit en levendigheid van de werkomgeving en bereikbaarheid (met
openbaar vervoer en auto)
Regionale samenwerking
De provincie werkt in de Metropoolregio Amsterdam intensief samen met de
gemeenten, de stadsregio Amsterdam en de provincie Flevoland om vraag en
aanbod op de kantorenmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierover zijn in
2011 afspraken gemaakt in de uitvoeringsstrategie Plabeka. Deze afspraken zullen
onder andere moeten leiden tot een aangepaste planningsopgave voor kantoren en
bedrijventerreinen voor Noord-Holland Zuid in de structuurvisie Noord-Holland.
Deze afspraken hebben betrekking op een zorgvuldige planning van nieuwbouw.
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Wat willen we bereiken?
In abstracte termen gaat het om het op peil houden en verbeteren van de
internationale concurrentiepositie van Noord Holland door het bieden van een goed
vestigingsklimaat.
De opgave op de kantorenmarkt is om een nieuw evenwicht te creëren, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Dat betekent dat er zeer selectief moet worden
omgegaan met het ontwikkelen van nieuwe kantoorlocaties. Plancapaciteiten
moeten worden teruggebracht door zachte plannen van de kaart te halen en af te
zien van ontwikkelmogelijkheden in harde plannen.
Tegelijkertijd moet aanbod uit de markt worden genomen door
transformatie van incourante, leegstaande panden. Het kwantitatieve
doel is om vóór 2020 te gaan naar een acceptabel niveau van 5% leegstand.
Voor Noord Holland Zuid is daarvoor een aanzet gemaakt in de uitvoeringsstrategie
Plabeka (juni 2011). De gezamenlijke overheden hebben afspraken gemaakt om 1,9
miljoen m2 ( bvo) aan plancapaciteiten te schrappen. Dat betreft 40% van het
vigerende planaanbod. Hiervoor moeten ruimtelijke plannen (ook de provinciale
structuurvisie) worden aangepast. Naast het schrappen van plannen zullen
plancapaciteiten naar de toekomst moeten worden verschoven.
Tegelijkertijd moet in Noord-Holland Zuid in de periode tot 2020 1,5 miljoen m2
worden getransformeerd. Dit betreft 1,1 miljoen m2 die nu langdurig leegstaat en
incourant is, en 400.000m2 dit nog achtergelaten zullen worden door gebruikers
die naar nieuwe of gerenoveerde panden zullen verhuizen.
De overheden in Noord-Holland-Zuid gaan gezamenlijk werken aan
gebiedsperspectieven die per deelgebeid aangeven wat het toekomstperspectief voor
de kantoorfunctie is. Daarvoor word het grondgebied onderverdeeld in
groeigebieden waar nog (beperkt) groei mogelijk is, balansgebieden waar het

perspectief gericht is op consolidatie en krimp- of transformatiegebieden, waar de
kantoorfunctie zal verminderen of verdwijnen. Dit moet transparantie en
duidelijkheid bieden aan marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars en gebruikers)
over de overheidsvisie op bepaalde gebieden.
Voor Noord-Holland Noord is een dergelijke gedetailleerde uitwerking van het
kantorenbeleid er nog niet. De provincie zal in de komende jaren het initiatief
nemen om in samenwerking met de gemeenten op basis van de behoefteraming te
actualiseren en te komen tot een vergelijkbaar programma met heldere doelen en
instrumenten ten aanzien van de kantorenmarkt.

Hoe willen we dat bereiken?
De provincie heeft op de kantorenmarkt een belangrijke, maar niet allesbepalende

De opgave is om een nieuw
evenwicht te creëren tussen
vraag en aanbod.
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rol. De primaire rol van de provincie op de kantorenmarkt is vergelijkbaar met die
van een marktmeester die het speelveld voor andere partijen afbakent en bewaakt.
Terugdringen plancapaciteit
Het bepalen en terugdringen van de plancapaciteit is de primaire verantwoordelijkheid
van provincie en gemeenten. De provincie stelt kaders ( hét instrument in dit
verband is de provinciale structuurvisie), voert in samenwerking met

De primaire rol van de provincie
is die van marktmeester.

gemeenten behoefteramingen uit (op basis van monitoring), en overlegt
met gemeenten en eventueel particuliere ontwikkelaars over de
mogelijkheden om bepaalde plancapaciteiten terug te brengen.
Het schrappen van plannen is niet zonder consequenties.
Als het gaat om zachte plannen die nog niet in bestemmingsplan zijn vastgelegd,
zullen die moeten passen in de per locatie vastgelegde planningsopgave in de
provinciale structuurvisie.
Als plannen zijn vastgelegd in een bestemmingsplan en er zijn privaatrechtelijke
afspraken gemaakt met marktpartijen dan kan het schrappen van plannen
financiële dan wel juridische consequenties hebben. Het overleg over de
mogelijkheden om te schrappen in vastgestelde bestemmingsplannen zal in eerste
instantie gebeuren tussen gemeenten en grondeigenaren/ontwikkelaars. Alleen in
uitzonderlijke gevallen zal de provincie daar een rol in spelen.
Aanpak bestaande kantorenvoorraad
Voor de transformatie van leegstaande kantoren geldt dat de markt een veel
belangrijker rol zal moeten spelen dan in het verleden. De primaire
verantwoordelijkheid voor leegstaande panden ligt bij de eigenaren /ontwikkelaars
van het verouderd vastgoed. Op locaties met veel structurele leegstand dienen
marktpartijen het initiatief te nemen tot renovatie, transformatie en zo nodig sloop
van panden. De overheden kunnen transformatie en sloop actief faciliteren en
stimuleren. In Plabekaverband is besloten tot een samenhangend pakket van
voornamelijk gemeentelijke acties dat de marktpartijen moet helpen hun

De markt moet grotere rol gaan
spelen bij aanpak leegstand.

leegstandprobleem op te lossen. De provincie heeft daarbij een
ondersteunende taak en zal die actief oppakken. Dit zal vorm krijgen in
het op gang brengen en faciliteren van informatie-uitwisseling tussen overheden
en marktpartijen via o.m. een discussiekaart leegstand. Planologisch is maatwerk
per locatie vereist. Waar dat nodig is zal de provincie snel en flexibel reageren als
voor transformatie de planologische randvoorwaarden veranderd moeten worden (
bijv. Uitwisseling van bestemmingen). Van de rijksoverheid wordt geen geld
verwacht, maar aanpassing van belemmerende juridische en planologische
regelgeving. Het rijk wordt hier door de provincie ook op aangesproken o.a. in het
kader van het landelijk Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren.
Monitoring en behoefteraming
Een belangrijk hulpmiddel voor de provincie bij het vervullen van zijn rol als markt
meester op de kantorenmarkt is de monitoring van de feitelijke ontwikkelingen en
het opstellen (samen met gemeenten) van behoefteramingen als basis voor het
bepalen van de plancapaciteit. De provincie heeft hierin een trekkende rol en zal in
overleg met marktpartijen zo nodig nieuwe instrumenten ontwikkelen om de
ontwikkelingen op de kantorenmarkt in beeld te brengen. Als in iedere markt is hier
transparantie van groot belang om de markt goed te laten werken. Provincie NoordHolland zal daarom jaarlijks via de monitor bedrijventerreinen en kantoren inzicht
verschaffen in deze ontwikkelingen. In 2013 zal de provincie de behoefteraming voor
kantoren en bedrijven in Noord-Holland Noord opstellen.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Dezelfde partijen zijn betrokken als bij bedrijventerreinen, met de
toevoeging dat de marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars en gebruikers) nog
nadrukkelijker betrokken zijn bij het treffen van maatregelen.

Provincie verschaft inzicht
in ontwikkelingen via
provinciale monitor.
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Welke middelen zetten we hiervoor in?
Naast de ruimtelijke regierol (marktmeester) zet de provincie geen financiële
middelen in

4.6 Detailhandel
De provincie Noord-Holland heeft vanaf 2009 een provinciaal detailhandelsbeleid
waar zij uitvoering aan geeft. Gemeenten, Kamers van Koophandel, het Hoofd
Bedrijfschap Detailhandel, het MKB en andere partijen zijn hierbij betrokken en
hebben positief gereageerd op dit beleid. Met het opnemen van detailhandel in de
Economische Agenda 2012-2015 gaan we verder op de ingeslagen weg.

Economisch belang
De detailhandel is een belangrijk onderdeel van de economie in Noord-Holland en
draagt bij aan een vitale en aantrekkelijke omgeving om te wonen en te recreëren.
De werkgelegenheid in de detailhandel bedraagt ongeveer 9% van de totale
werkgelegenheid in Noord-Holland en is goed voor 127.554 banen in 2010. De omzet

voor detailhandel in Nederland in 2010 wordt geraamd op € 82 miljard (exclusief
btw). Het winkelaanbod in Noord-Holland maakt ruim 15 % uit van het totale
winkelaanbod in Nederland; dit zijn ruim 37.000 winkels.55) Het

winkelvloeroppervlak in Noord-Holland is in 2011 ruim 4,16 miljoen m².
Noord-Holland heeft in het algemeen een aantrekkelijk en fijnmazig
winkelaanbod. De Noord-Hollandse regio’s hebben een (of meerdere)
hoofdwinkelgebieden, kleinschaligere winkelgebieden in de kleinere kernen voor
de dagelijkse aankopen, perifere en grootschalige concentraties voor doelgerichte
aankopen. De provincie beschikt over een aantal binnensteden met historische
kern zoals Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, waar detailhandel gecombineerd is
met culturele voorzieningen.

Wat speelt er nu?
Belangrijke ontwikkelingen binnen de detailhandel zijn schaalvergroting, de
effecten van internet (vooral ook de verwachte toekomstige effecten) en
demografische veranderingen als krimp en vergrijzing. Het aantal plannen voor
nieuwe detailhandelsontwikkelingen is door de economische crisis flink gedaald,
maar zeker in Noord-Holland Zuid is er een teveel aan plannen. Uit een in 2011
opgeleverd onderzoek blijkt dat in 2040 voor de gehele Metropoolregio Amsterdam
het planaanbod groter is dan de beschikbare marktruimte (de behoefte aan nieuwe

55) Exclusief leegstand
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winkelmeters). Voor een aantal regio’s in Noord-Holland Zuid geldt dit al in 2020.56)
In Noord-Holland Noord is het planaanbod (relatief) lager en speelt dit probleem
minder.
Afstemming op bovenlokaal niveau wordt steeds belangrijker door groter

In Noord-Holland Zuid is het
planaanbod te groot.

bereik en invloed van detailhandelsontwikkelingen. In Noord-Holland
vindt de regionale afstemming plaats op het niveau van de regio’s die ook
op andere gebieden nauw met elkaar samenwerken. De dreigende mismatch tussen
vraag en aanbod aan winkelmeters maakt goede regionale afstemming urgenter.

Leisure en detailhandel
Detailhandel en vrijetijdsbesteding lopen deels in elkaar over, waar het recreatief
winkelen of ‘funshoppen’ betreft (de belangrijkste vrijetijdsactiviteit van
Nederlanders) of waar het de trend betreft dat in nieuwe projecten detailhandel
wordt gecombineerd met leisure. Leisure bestaat uit alle voorzieningen waar
tegen betaling en vrijetijdsbesteding aan de consument wordt geboden.
Grootschalige, planmatig opgezette leisure voorzieningen, zoals megabioscopen,
binnenspeeltuinen, attractieparken, ijsbanen en welness complexen, hebben een
(boven)regionale functie. Voor nieuwe grootschalige leisure ontwikkelingen is
regionale afstemming wenselijk, zeker indien dit gecombineerd wordt met
grootschalige detailhandel (waarvoor regionale afstemming vereist is). De
ontwikkelingen op leisure gebied monitoren we.

Wat willen we bereiken?
Noord-Holland heeft een zeer waardevolle detailhandelsstructuur die bijdraagt aan
onze concurrentiepositie. Voor lokale overheden is het van belang om een goede
balans te vinden in het bieden van ruimte aan vernieuwing en het behouden van
dat wat al sterk is. Voor de provincie zien we met name een rol als regisseur, gericht
op het bij elkaar brengen van relevante partijen en het faciliteren van (boven)
regionale samenwerking en afstemming. Daarnaast hebben we een kaderstellende
rol, gericht op het bieden van een kader waarbinnen lokale overheden goed kunnen
opereren. Deze rol hebben we al opgepakt met het vastleggen van voorwaarden voor
detailhandel in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.
De ambitie voor de komende periode is onverminderd:

We werken toe naar een Noord-Hollandse detailhandelstructuur die zich
kenmerkt door vitaliteit, dynamiek, concurrentiekracht, kwaliteit en

onderscheidend vermogen en een stimulerend en gezond vestigingsklimaat;
vanuit onze regisserende en kaderstellende rol en de ons beschikbare
financiële mogelijkheden.

Onze beleidsdoelstellingen hierbij zijn:
•

Een gebalanceerd detailhandelsaanbod aansluitend op de behoefte op (boven)
regionaal niveau

•

Behouden wat sterk is: prioriteit voor hoofdwinkelgebieden

•

Behouden van de basis: een minimum aan primaire detailhandelsstructuur in
kleine kernen

•

Focus op kwaliteit en onderscheidend vermogen om de concurrentiepositie van
Noord-Holland te bevorderen

Hoe bereiken we dat?
Om onze beleidsdoelstellingen te bereiken geven we de komende vier jaar verder
uitvoering aan de reeds bestaande instrumenten voor regionale afstemming van
detailhandelsontwikkelingen: de regionale adviescommissies en regionale

56) M
 arktruimte in de Metropoolregio Amsterdam 2010-2040’, uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning; onderzoeksrapport te downloaden via
www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Detailhandel-en-leisure/Onderzoek-ontwikkelingen-en-trends.htm.
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detailhandelsvisies. Ook blijft het bieden van inzicht in ontwikkelingen en trends,
vraag en aanbod en maatschappelijke behoeften, en overleg op provinciaal niveau
van belang. Daarbij hebben wij het wettelijke kader waarbinnen lokale overheden
dienen te opereren opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie Noord-Holland. We zetten voor de periode 2012-2015

Provincie zet in op regionale
afstemming via regionale
adviescommissies en regionale
detailhandelsvisies.

specifiek in op:
Regionale Adviescommissies Detailhandel
De provincie wil de (boven)regionale afstemming verder vergroten door blijvend in
te zetten op de Regionale Adviescommissies Detailhandel. In 2010 heeft GS de
Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord en Regionale Adviescommissie
Noord-Holland Zuid ingesteld (zie kaartje voor een regio-indeling). De advies
commissies zorgen voor de afstemming van nieuwe grootschalige ontwikkelingen

binnen de regio en toetsen deze ontwikkelingen onder andere aan provinciaal en
regionaal beleid. In het ‘Reglement Regionale Adviescommissies Detailhandel
Noord-Holland’ is vastgelegd wanneer gemeenten verplicht advies dienen te vragen
over een nieuwe ontwikkeling.57) Gemeenten mogen ook in een vroeg stadium
(voordat volgens de vereisten een advies moet worden gevraagd) een ontwikkeling
bespreken met de betreffende adviescommissie en haar kennis en expertise
gebruiken om de wenselijkheid van de ontwikkeling te bepalen. De provincie zet
zich in om naar gemeenten het belang van regionale afstemming en het in een
tijdig stadium betrekken van de Regionale Adviescommissie te communiceren.
Concreet resultaat zijn de adviezen (gevraagd en ongevraagd) die de advies
commissies aan de betreffende gemeente en de provincie uitbrengen over
ruimtelijke plannen voor detailhandelsontwikkelingen en over detailhandels
beleid. Bij een negatief advies dat niet wordt opgevolgd door de gemeente zal
Gedeputeerde Staten op basis van het advies en de motivatie van de gemeente een
standpunt innemen. Gedeputeerde Staten kan indien zij dit wenselijk acht een
(negatieve) zienswijze indienen. Daarna kan zij een reactieve aanwijzing geven; in
dat geval treden de onderdelen van het bestemmingsplan waar de aanwijzing
betrekking op heeft niet in werking.
De doeltreffendheid en effecten van het ‘Reglement Regionale Adviescommissie
Detailhandel Noord-Holland’ worden medio 2012 door beide adviescommissies
geëvalueerd. Daaraan koppelen wij in 2013 een evaluatie van de werking van de
Regionale Adviescommissies en de aansluiting op onze regisseursrol voor
bovenregionale afstemming over detailhandel.

57) I n het ‘Reglement Regionale Adviescommissies Detailhandel Noord-Holland’, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010,
zijn de werkwijze en bevoegdheden van de adviescommissies opgenomen. Dit reglement is te downloaden via:
www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Detailhandel-en-leisure/Regionale-afstemming.htm
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Regionale visies
Het regionale niveau is het niveau waarop doelstellingen als een kwalitatief en
onderscheidend detailhandelsaanbod, prioriteit voor hoofdwinkelgebieden en een
basisaanbod in kleine kernen kunnen worden vertaald naar hoe de ruimtelijke
detailhandelsstructuur er daadwerkelijk uit moet komen te zien. Dit moet worden
vertaald naar regionale detailhandelsvisies. Ook ontwikkelingen als eventuele
mismatch tussen planaanbod en marktruimte moeten hierin worden meegenomen.
Alle regio’s moeten over actueel regionaal detailhandelsbeleid beschikken;
onderschreven door de gemeenten in de betreffende regio. In ieder geval elke 5 jaar
is een actualisatie of beoordeling van de noodzaak tot actualisatie nodig. Regionaal
detailhandelsbeleid moet binnen de kaders van het provinciaal beleid vallen en
voordat vaststelling door de gemeenten plaatsvindt aan de betreffende Regionale
Adviescommissie worden voorgelegd. Het is van belang dat alle gemeenten in de
betreffende regio het detailhandelsbeleid bestuurlijk vaststellen en door laten
werken in het gemeentelijk beleid.
Bij de volgende herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie nemen wij hierin op dat gemeenten in een regio een actuele en
bestuurlijk vastgestelde regionale visie moeten hebben. Regio’s waarvoor het
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actualiseren van hun detailhandelsbeleid relevant is geven wij hiervoor een
bijdrage van maximaal € 10.000.

Detailhandelsvisies in de regio’s
De regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland, Zuid-Kennemerland, Stadsregio
Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek beschikken op dit moment over een regionale
detailhandelsvisie. De Stadsregio Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek zijn bezig
met een actualisatie. De regio Kop Noord-Holland heeft in 2011 met bijdrage van de
provincie een visie opgesteld, die eind 2011 wordt vastgesteld. De regio IJmond heeft
in 2010 een visie opgesteld, maar de bestuurlijke vaststelling kent problemen.
Kennis en informatievoorziening
Actuele kennis en informatie is van groot belang voor verschillende partijen en
zeker ook voor de regionale adviescommissies. We willen op provinciaal niveau
informatie verzamelen en delen. We blijven daarom inzetten op monitoring van
detailhandelsontwikkelingen. De cijfers, trends, ontwikkelingen en planaanbod
nemen we op in de jaarlijkse Monitor Detailhandel. Naar aanleiding van de
ontwikkelingen kan het gewenst zijn om verder onderzoek uit te voeren of thema
analyses te maken.
Het Randstad Koopstromenonderzoek; dit onderzoek wordt in principe elke 5 jaar
uitgevoerd. De provincie Noord-Holland neemt in 2011 voor het eerst deel. In 2014
evalueren we de toegevoegde waarde van het Koopstromenonderzoek voor de NoordHollandse partijen, zodat we tijdig een beslissing kunnen nemen over eventuele
volgende deelname (waarschijnlijk in 2016).
In aansluiting op de Monitor, het Koopstromenonderzoek, nieuwe ontwikkelingen
en de vertaling hiervan naar beleid, organiseren we kennisuitwisseling
tussen gemeenten, (vertegenwoordigd) bedrijfsleven (retailers, beleggers,
vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars) en andere partijen zoals
onderzoekers. Een voorbeeld hiervan is het Symposium Koopstromen in 2011.

Randstad Koopstromenonderzoek
In 2011 neemt de Provincie Noord-Holland deel aan het Randstad Koopstromen
onderzoek, samen met de gemeenten en het bedrijfsleven vertegenwoordigd door
de Kamer van Koophandel. De provincie Zuid-Holland is hoofdopdrachtgever en
ook de provincie Utrecht neemt deel. De resultaten van dit onderzoek geven
inzicht in het koopgedrag van consumenten, de omzet van winkelcentra en
herkomst van klanten, consumentenbeoordeling van winkelgebieden en de
ontwikkeling van het winkelaanbod. De resultaten en data zijn beschikbaar via
www.kso2011.nl.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Belangrijke partners bij de uitvoering van het detailhandelsbeleid zijn de
gemeenten. Wij vragen de gemeenten om regionaal af te stemmen en regionaal een
detailhandelsvisie op te stellen.
Andere belangrijke partners zijn de Kamers van Koophandel Noordwest-Holland,
Amsterdam en Gooi- Eem & Flevoland; het HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel),
MKB, CNV en de regio’s. Met de provincie Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland vindt
indien nodig ook bovenprovinciale afstemming plaats.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Voor de beleidsuitvoering zetten we de volgende middelen in:
Voor de Regionale adviescommissies is jaarlijks € 80.000 beschikbaar. Voor het
opstellen van de regionale visies is eenmalig € 50.000 beschikbaar. Ten slotte is
voor Kennis en Informatievoorziening jaarlijks € 50.000 beschikbaar.
Het totaal aan middelen dat wordt ingezet in de collegeperiode 2012 – 2015 komt
daarmee op € 570.000.

Provincie brengt jaarlijks
monitor uit van detail
handelsontwikkelingen.
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Verfrissende inzichten van
studenten in de
kenniswerkplaats NHN

resultaten is het kunnen volgen van het

frisse blik van studenten. “Het gaat
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creatieve stappen in het proces zijn.”
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voorstellen. De organisatie van het

één knelpunt wordt met stip genoemd:

festival is zeer enthousiast.

de aansluiting van jonge mensen op de

De kenniswerkplaats sluit aan bij het
economische speerpunt Arbeidsmarkt

arbeidsmarkt en het vinden van goed
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kenniswerkplaats: “Voor innovatie heb

Clusius College wil in de breedte

Clusius College Gerard Oud zag een

je een nieuwe kijk nodig. Studenten

inzetten op de aansluiting met het

kans voor de regio Noord-Holland

kijken anders naar maatschappelijke

bedrijfsleven. Oud: “Het doel is om
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Universiteit Wageningen aan het werk

werkgevers.” Gemeenten die al

tijdelijk in de ‘echte wereld’ te plaatsen.

zag in Sint Pancras. “We vroegen ons af

jarenlang met hun handen in het haar

Het fundament van de
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kenniswerkplaats ligt er, nu moeten we

organiseren. Dat werd de start van de

inkomsten doen een beroep doen op de

dit verder uitbouwen.”

kenniswerkplaats NHN.”
In de kenniswerkplaats voeren
studenten een opdracht uit met een
maatschappelijke insteek. Een
“betekenisvolle opdracht” noemt Oud
dat. De tuinbouwsector bijvoorbeeld
kampt al een tijd met een
imagoprobleem. Jongeren willen er niet
voor opgeleid worden of hun carrière in
maken. Dit geldt ook voor het Holland
Flower Festival, een evenement rondom
tuin, interieur, lifestyle en
agribusiness. Aan vier jongeren is de
opdracht gegeven om dit festival
aantrekkelijker te maken voor
generatiegenoten. Een van de
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Arbeidsmarkt en onderwijs
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Inleiding en economisch belang
Een goed functionerende arbeidsmarkt is van belang voor een sterke regionale
economie. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is daarvoor
essentieel. Eén van de uitdagingen waar we voor staan is de beschikbaarheid van
voldoende kwantitatief en kwalitatief arbeidsaanbod voor de vraag vanuit het
bedrijfsleven. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de Nederlandse arbeidsmarkt
in 2011 al niet meer ruim is.58)

In Noord-Holland zien we de volgende (veranderende) omstandigheden:
Door vergrijzing daalt de beroepsbevolking de komende decennia. Regionaal zijn er
grote verschillen.
De arbeidskrapte is in een aantal sectoren urgenter en groter dan in

Beroepsbevolking daalt door
vergrijzing, met regionaal grote
verschillen.

andere. Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren onderwijs, zorg,
techniek (waaronder bouw) en landbouw.
In hoofdstuk 2 ‘Economisch profiel Noord-Holland’ worden cijfers gegeven voor de
verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking per regio, het effect van
vergrijzing hierop en de werkgelegenheid voor de afgelopen periode.
De afname van de beroepsbevolking leidt ertoe dat bedrijven moeilijker
gekwalificeerd personeel kunnen vinden en mogelijk overwegen te verhuizen naar
regio’s waar dat minder moeilijk is. In het algemeen is de trend dat een toenemende
spanning op de arbeidsmarkt niet leidt tot een afname van forensenstromen. Voor
toptalent kan internationaal een ‘battle for talent’ optreden, de demografische
krimp vindt immers op Europese schaal plaats. Het ontbreken van voldoende (en
gekwalificeerde) arbeidskracht is een belemmering voor werkgelegenheidsgroei en
mogelijke economische groei. De beschikbaarheid van ‘human capital’ wordt een
essentieel onderdeel van regionaal economische ontwikkeling.
Een belangrijk element is de kwaliteit van de beroepsbevolking. Generieke inzet op
versterking van de kwaliteiten van de beroepsbevolking op alle opleidingsniveaus is van
belang voor de economische ontwikkeling in de Noord-Hollandse regio’s. Het vergroten
van de kwaliteit kan zowel door de opleiding van jongeren als door het vergroten van
kennis en vaardigheden tijdens de beroepscarrière: ‘een leven lang leren’.
De afname van de beroepsbevolking kan deels worden gecompenseerd door stijging
van de arbeidsparticipatie; door verhogen van de pensioenleeftijd, meer werken
(minder parttime) en inzetten van tijdelijke arbeidskracht vanuit andere regio’s /
landen. Daarnaast is het verhogen van de arbeidsproductiviteit van groot belang.
Dit kan worden bereikt door (proces)innovatie en goed onderwijs. Binnen het
bedrijfsleven is, mede door innovatie en verdergaand gebruik van techniek, steeds
meer behoefte aan hoog opgeleid personeel.
Het Rijk ziet een grote rol voor de decentrale overheden om te beoordelen wat

regionale clusters nodig hebben en hier invulling aan te geven.59) Het Rijk zet in op
58 Centraal Planbureau (2011). Centraal economisch plan 2011: http://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2011
59) Ministerie van EL&I: ‘Naar de Top: Het bedrijvenbeleid in actie(s)’, 13 september 2011. Zie ook de toelichting op het topsectorenbeleid in hoofdstuk 1
van de Economische Agenda.

82 |

publiek-private samenwerking in de topsectoren via o.a. de Centra voor Innovatief
Vakmanschap voor het MBO en de Centers of Expertise voor het HBO. Voor de
topsectoren worden ‘human capital agenda’s’ opgesteld. Daarbij wordt de vraag
vanuit het bedrijfsleven belangrijker bij zowel toelating van nieuwe opleidingen als
herordening van het bestaande opleidingenaanbod. Het samenbrengen van
bedrijfsleven en onderwijs kan bij uitstek op regionaal niveau gebeuren: zeker
MBO-opleidingen en deels ook HBO-opleidingen zijn regionaal georiënteerd en de
arbeidsmarkt is veelal een (boven)regionale markt.
Om de economie te versterken zet de provincie vanuit het innovatiebeleid
(hoofdstuk 3) specifiek in op sterke regionale clusters: de clusters die binnen de
clusteraanpak geïdentificeerd zijn voor Noord-Holland Noord en de kansrijke
sectoren die door de Amsterdam Economic Board (AEB) voor de Metropoolregio
Amsterdam geïdentificeerd zijn. Vanuit Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid sluiten we
hierop aan.
Voor een goed functioneren van de clusters is voldoende instroom vanuit de technische
sector nodig. De topsectorenteams geven aan dat tekorten aan technisch geschoold
personeel de toekomst en het groeivermogen van de topsectoren belemmeren.60)

Daarnaast is de onderwijssector van belang, omdat er voldoende vakdocenten nodig
zijn voor het opleiden van jongeren en bestaande werknemers (kwalitatief en
kwantitatief) in andere sectoren. De sectoren techniek en onderwijs vormen

Arbeidsmarktbeleid:
vraaggestuurd inzetten op
behoefte sterke economische
clusters en een sterke basis
vanuit techniek en onderwijs

daarmee een belangrijke basisinfrastructuur voor de clusters. Beide
sectoren hebben te maken met arbeidskrapte op korte termijn.
Met de uitdagingen die er liggen voor de arbeidsmarkt en de Noord-Hollandse
economie is de doelstelling van ons Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid als volgt:
De provincie Noord-Holland zet in op een goede afstemming tussen onderwijs en
bedrijfsleven en een goed kwantitatief en kwalitatief aanbod van arbeid voor de
sterke regionale clusters. Dit willen wij bereiken vanuit onze rol als makelaar in de
samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid.
Het beleid bestaat uit de volgende hoofdlijnen:
1

Aansluiten op sterke regionale clusters

2

Stimuleren afstemming onderwijs en bedrijfsleven

5.1 Aansluiten op sterke regionale clusters
Wat speelt er nu?
In Noord-Holland Noord is de provincie betrokken bij de economische structuur
versterking, waarbij per cluster een Board wordt opgericht. Er zijn drie dwars
verbanden die van belang zijn voor alle clusters; Arbeidsmarkt & Onderwijs is hier
één van (zie voor meer informatie over de clusteraanpak hoofdstuk 3.2). De
verschillende boards zijn zelf verantwoordelijk voor de afstemming tussen de
bedrijven en meest voor de hand liggende onderwijsinstellingen per sector. De
Kamer van Koophandel Noord-West Holland ondersteunt enkele van de boards bij
het formuleren van de vraag naar personeel op de langere termijn: het bedrijfsleven
formuleert de behoefte aan kwantiteit en kwaliteit, en daarmee kan het onderwijs
de curricula arbeidsmarkt-proof maken.
In Noord-Holland Zuid is de provincie lid van de AEB. Hierin trekken het bedrijfs
leven, de kennis en onderzoekswereld (hbo, en universiteiten) en de overheid samen
op met als doel de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de
metropoolregio en de sterke regionale sectoren te stimuleren.
Het Rijk wil Centra voor Innovatief Vakmanschap voor het MBO en Centers of

60) B
 rief ‘Topsectorenaanpak’, aanbiedingsbrief van de plannen van aanpak van de topteams aan minister Verhagen, 17 juni 2011.
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2011/06/17/brief-topsectorenaanpak.html
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Expertise voor het HBO realiseren. Deze centra sluiten aan op de topsectoren en
worden op meer regionaal niveau opgezet. Zie het kader voor meer informatie.

Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise
De Centra voor Innovatief vakmanschap en Centers of Expertise richten zich op een
aantrekkelijk en hoogwaardig onderwijsaanbod (een ‘piek’ op het reguliere
onderwijs); talentontwikkeling en excellentie; gerichte samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven; meer in- en uitstroom in techniekopleidingen en
innovatieve slagkracht voor bedrijven. In 2010 zijn Centra voor Innovatief
Vakmanschap en Centers of Expertise gestart rond de automotive industry,
watertechnologie en chemie; met een investeringsbijdrage van het Rijk. Ook voor
de andere topsectoren is het doel om Centra voor Innovatief Vakmanschap en
Centers of Expertise te realiseren (één tot twee Centra voor Innovatief Vakmanschap
voor het mbo te realiseren en eenzelfde aantal voor Centers of Expertise). Op de
website www.centersofexpertise.nl is meer informatie te vinden.

Wat willen we bereiken?
De provincie wil de clusters in Noord-Holland Noord ondersteunen bij integrale en
(boven)regionale vraagstukken. Ook problematiek binnen de clusteroverstijgende
sectoren (ICT, maaksector zoals bouw en techniek, zorg en onderwijs) kan daar
onderdeel van zijn. Per cluster moet er een uitvoeringsgericht arbeidsmarkt – en
onderwijsplan komen, deze worden opgesteld door de clusterboards. Hierin wordt
verwoord welke activiteiten de boards gaan uitvoeren om de grootste vraagstukken
op te pakken op het gebied van onder andere vergroten van instroom in
opleidingen, stimuleren van zij-instroom en opleiden van het huidige
personeelsbestand (‘een leven lang leren’).
De provincie wil in Noord-Holland Zuid dat MBO-instellingen en het MKB
betrokken zijn bij de AEB. Procesmatig sterke MBO-ers zijn namelijk van belang
voor de innovatiekracht in de regio. Op dit niveau zal aan innovatieve processen
uitvoering worden gegeven. Daarnaast komen veel ideeën voor innovaties vanuit
de uitvoering. Hiervoor is het nodig dat de onderwijsinstellingen hun
curriculum afstemmen op de gewenste vaardigheden en kennis voor
innovatie, op alle niveau’s, van MBO tot WO.
Wij zijn zeer verheugd over het beleid van het Rijk op het gebied van Centra voor
Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise en de kansen voor de regio’s die
hier liggen. De sterke regionale Noord-Hollandse clusters sluiten over het algemeen
goed aan op de topsectoren. Toponderwijs voor MBO en HBO en de afstemming met
het bedrijfsleven, in de vorm van privaat-publieke samenwerking gericht op de
clusters, willen wij stimuleren.

Ook MBO betrekken bij
clusteraanpak
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Hoe bereiken we dat?
De provincie zet zich vraaggestuurd in voor het gezamenlijk oplossen van integrale
en (boven)regionale vraagstukken binnen de sterke regionale clusters:
In Noord-Holland Noord identificeren we gezamenlijke vraagstukken van
de clusters en het onderwijs en zorgen we dat afstemming over de
integrale activiteiten voor arbeidsmarkt en onderwijs kan plaatsvinden.
De sectoren techniek en onderwijs (als werkgever) betrekken we hierbij.
De clusteroverstijgende vraagstukken die in Noord-Holland Noord naar voren
komen pakken wij met onze partners op. Waar nodig nemen we onze regierol.
In Noord-Holland Zuid zetten we ons in om de MBO-instellingen vertegenwoordigd
te laten zijn in de AEB. De provinciale inzet via de AEB richten we onder andere op
Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken binnen de speerpuntsectoren.
De provincie zet zich in om binnen de samenwerking met onderwijs en bedrijfs
leven publiek-private samenwerking voor toponderwijs te vormen op de NoordHollandse sterke regionale clusters, zoals Centra voor Innovatief Vakmanschap en
Centers of Expertise. Dit doen we door bij te dragen aan onderzoek en proceskosten
in de verkenning- of startfase.
Resultaat:
•

Minimaal 4 Centra voor Innovatief Vakmanschap of Centers of Expertise in
Noord-Holland in 2015, gericht op de Noord-Hollandse sterke regionale
clusters.

•

In Noord-Holland Noord worden clusteroverstijgende vraagstukken
geïdentificeerd (eerste inventarisatie in 2012) en gezamenlijk opgelost; dit leidt
tot meer aanbod van arbeid voor de sterke regionale clusters in 2015.

•

In Noord-Holland Zuid is het MBO vanaf 2013 betrokken bij de AEB.

Welke andere partijen zijn betrokken?
De volgende partijen zijn betrokken: het bedrijfsleven, de Kamers van Koophandel,
kenniscentra, opleidingsbedrijven, MBO’s, HBO’s en universiteiten, gemeenten,
Ministerie van EL&I. Belangrijke partners zijn vooral ook de Boards (Agriboard,
Energyboard i.o., Leisure Board i.o.) en de partners binnen de AEB.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
De provincie heeft beperkte middelen en zet zich vooral in op het bij elkaar brengen
van partijen en uitvoeren van benodigd onderzoek. Voor clusteroverstijgende
vraagstukken voor Noord-Holland Noord zetten we € 120.000 in voor onderzoek en
mogelijk een bijdrage aan één of meerdere aanjaagprojecten. Voor publiek-private
samenwerking voor onderwijs gericht op de sterke regionale clusters, hebben we €
390.000 voor de periode 2012-2015 beschikbaar. Het gaat dan om een bijdrage van
maximaal € 65.000 per initiatief.
Hiermee kunnen we met name bijdragen in de proceskosten om te komen tot
effectieve samenwerkingsverbanden tussen verschillende scholen en bedrijfsleven.

5.2 Stimuleren afstemming onderwijs en bedrijfsleven
Wat speelt er nu?
Onderwijsinstellingen, ondernemers en andere partijen uit de verschillende regio’s
hebben aangegeven dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
problemen kent. Vanuit het bedrijfsleven is een grotere betrokkenheid bij het
onderwijs gewenst, voor het bieden van praktijkervaring aan leerlingen (stage- en
leerwerkplaatsen, gastcolleges, praktijklessen) en voor de invulling van het
onderwijs. Vanuit het onderwijs is meer vraaggericht werken naar het bedrijfsleven
toe gewenst. Daarbij zijn de behoefte van het bedrijfsleven aan toekomstige werk
nemers en aandacht in het onderwijs voor de arbeidsmarktperspectieven van
belang.

Provincie zet in op identificeren
en oplossen (boven)regionale
vraagstukken binnen clusters
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In Nederland en Noord-Holland zijn al veel projecten die de aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. Er is een duidelijke behoefte aan trans
parantie in de al lopende initiatieven en projecten.

Monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs
De provincie zet blijvend in op de jaarlijkse monitoring van relevante
arbeidsmarkt- en onderwijsgegevens: regionale cijfers, prognoses én actuele
thema analyses. In de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven
zijn kennis en informatie van belang voor het bepalen van beleid. Welke thema’s
worden onderzocht is mede afhankelijk van de behoefte in het veld. De meest
recente Monitor ‘Actualisatie regionale arbeidsmarktcijfers en – prognoses NoordHolland 2011’ is te vinden op onze website: www.noord-holland.nl/web/Themas/
Economie-en-landbouw/Monitor-onderzoek-en-ontwikkelingen.htm. Vanuit het
veld is een duidelijke behoefte aan cijfers en informatie op regionaal en
provinciaal niveau. Voor het uitvoeren van de monitor en thema analyses zetten
we jaarlijks € 75.000 in.
Door middel van een jaarlijkse bijeenkomst brengen we de regionale cijfers en
relevante thema’s onder de aandacht. Bewustwording van de arbeidsmarkt
problematiek is van belang voor organisaties om voldoende te kunnen inspelen op
de veranderende arbeidsmarkt; deze bewustwording koppelen we aan de monitor.

Wat willen we bereiken?
De provincie wil onderwijs en bedrijfsleven meer in contact laten komen, met als
doel de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Het
onderwijs dient hiervoor structureel meer tijd te investeren in relaties met de
praktijk. Bedrijven kunnen hierdoor sneller en beter toekomstige arbeidskrachten
leren kennen. Regionaal zetten we in op leer-/kennisarrangementen, in NoordHolland Noord nu al uitgevoerd door de kenniswerkplaats (zie kader). Dit
intersectorale project is een succesvolle manier om onderwijs en bedrijfsleven
samen te brengen, het onderwijs positief te beïnvloeden, innovatieve
vraagstukken op te lossen en studenten uit het hele land bekend maken
met de mogelijkheden en de bedrijven in Noord-Holland. We willen een
project met vergelijkbare doelstelling ook in Noord-Holland Zuid starten. Eindbeeld
voor deze projecten is om deze op termijn te verzelfstandigen en in te bedden in het
reguliere onderwijs.
Verder wil de provincie onderwijsinstellingen en ondernemers een goed zicht geven
op de projecten en initiatieven die er op het gebied van de aansluiting tussen
arbeidsmarkt en onderwijs al zijn, zodat zij hier indien gewenst op kunnen
aanhaken. Het doel is de benodigde transparantie te bieden.

Hoe bereiken we dat?
De provincie zet in op de realisatie van leer-/kennisarrangementen ter versterking
van de relatie onderwijs en regionale arbeidsmarkt:
In Noord-Holland Noord zetten we in op de voortgang en uitbreiding van de
bestaande Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord en stimuleren we de benodigde
professionalisering. Dit houdt in dat het project organisatorisch versterkt zal
worden zodanig dat de effectiviteit van het project versterkt zal worden.
In Noord-Holland Zuid nemen we in 2012 het initiatief om in samenwerking met
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven leer-/kennisarrangementen te
organiseren, passend in de regio en zo mogelijk ter versterking van bestaande
initiatieven. De uitvoering kan georganiseerd worden op een vergelijkbare wijze als
in Noord-Holland Noord, maar aangepast aan de situatie in het zuiden.
Onze inzet is nadrukkelijk ook gericht op het betrekken van (meer) MBO scholen en
studenten.
De provincie is zelf ook opdrachtgever voor studenten en docenten binnen de
Kenniswerkplaats, met voor ons relevante vraagstukken.

Verbeterde samenwerking
onderwijs en ondernemers door
leer&kennisarrangementen
(kenniswerkplaatsen) en beter
overzicht van lopende projecten.
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De provincie zet in op het stimuleren en vergroten van de transparantie rond
projecten en activiteiten voor de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, in
aansluiting op bestaande initiatieven. Voorbeelden kunnen zijn een digitale
database van projecten; het uitwisselen van ervaringen; identificeren van best
practises. Dit organiseren wij samen met onze partners en wij stimuleren
initiatieven hiertoe.
Resultaat:
•

Jaarlijkse Monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs Noord-Holland

•

Kenniswerkplaats in Noord-Holland Noord met jaarlijks minimaal 20 opdrachten
uitgevoerd door 20 studentgroepen.

•

Realisatie van leer-/kennisarrangementen in Noord-Holland Zuid in 2012 of
2013; daarna jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20
studentgroepen.

•

Een helder en actueel overzicht van de bestaande arbeidsmarkt & onderwijs
projecten in 2015.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Het bedrijfsleven, kenniscentra, opleidingsbedrijven, onderwijsinstellingen,
Ministerie van EL&I, programma regionale transitie, boards, gemeenten,
platforms voor onderwijs en arbeidsmarkt.

Welke middelen hebben we hiervoor beschikbaar?
Voor de kenniswerkplaatsen hebben we jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Voor het
realiseren van transparantie in de bestaande arbeidsmarkt onderwijs initiatieven,
hebben we jaarlijks € 25.000 beschikbaar.

Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord
In de kenniswerkplaats Noord-Holland Noord werken onderwijs, overheid en
bedrijfsleven samen (de drie O’s). Het is de uitvoering van zogenaamde leer-/
kennisarrangementen; activiteiten die leiden tot een verbetering van de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en kennis beschikbaar maakt
voor regionale ontwikkeling. De kenniswerkplaats Noord-Holland Noord laat
studenten en docenten opdrachten uitvoeren van overheden en ondernemers uit
Noord-Holland Noord. Hiermee wordt bereikt dat partijen elkaar beter leren
kennen, de regio kan laten zien wat er te doen is en daarmee de aandacht trekken
van toekomstige werknemers, de studenten en onderzoekers dragen bij aan de
verbetering van het innovatieve klimaat in de regio door specifiek te werken aan
innovatieve opdrachten en kennis komt beschikbaar voor de opdrachtgevers.
De initiatiefnemers zijn de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel,
het Clusius college en de Agriboard. De provincie verzorgt het voorzitterschap van
de stuurgroep Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord en waarborgt dat de
prioritering van onderwerpen aansluit op de regionale ontwikkelingen in de
clusters. Tot nu toe zijn studenten van de Wageningen University (oa ruimtelijke
planning), Hogeschool InHolland (ontwerp en welzijn), Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (planologie en verkeerskunde), Hogeschool van Amsterdam
(vastgoed) en Clusius college betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
Opdrachtgevers tot nu toe: LTO, Holland Flowerfestival, GGZ Heiloo, gemeente
Langedijk, dorpsraad Kolhorn, gemeente Den Helder, VSM, gemeente Medemblik,
provincie Noord-Holland en gemeente Hoorn (poort van Hoorn).

Stages bij de provincie
In 2009 is de provincie gestart met het Stage Programma. Binnen dit Stage
Programma hebben in 2009 en 2010 respectievelijk 22 en 41 studenten op MBO,
HBO en WO niveau een stage gevonden binnen de organisatie. Voor 2011 staat de
teller (1 oktober) op 42 stagiairs. Het bieden van stages is een goede manier om
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jongeren werkervaring te laten opdoen en om als organisatie bekend te worden bij
potentieel toekomstige werknemers. De provincie zet blijvend in op het Stage
Programma. Daarbij richten we ons op MBO, HBO en WO studenten, in

aansluiting op de werkzaamheden die we uitvoeren. Op de provinciale website61)
zijn ervaringen van stagiairs en het actuele stageaanbod te vinden.

61) www.noord-holland.nl/web/Over-de-provincie/Werken-bij/Stage-lopen-bij-de-provincie.htm
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Toerisme en Watersport
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Inleiding
Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een wezenlijke bijdrage aan de
economische ontwikkeling van zowel de kust, het platteland als het stedelijk gebied.
Daarnaast is de watersport in Noord-Holland een onderscheidende propositie. Een
aantrekkelijk toeristisch aanbod levert een positieve bijdrage aan de internationale
concurrentiepositie van een regio en vormt een belangrijke quality of life factor voor het
aantrekken van de kenniseconomie. Toerisme is wereldwijd de enige sector die ook de
komende jaren nog zal doorgroeien (WTO), maar er is daarbij sprake van een toenemende
(inter)nationale concurrentie en consumenten worden steeds kritischer. Het toeristisch
product in Noord-Holland is versnipperd, kent veel pappa & mamma bedrijven en voldoet
in veel gevallen niet aan de eisen van de consument.
Noord-Holland zal moeten investeren in haar toeristisch product en ruimtelijke
kwaliteit om te kunnen profiteren van de groei van het toerisme. Onze inzet is
gericht op bevordering van samenhang binnen het toeristisch product en het
stimuleren van kwaliteit (duurzaamheid) en diversiteit in het aanbod. Wij
hebben vooral in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van de
sector te faciliteren en bij te dragen aan een betere toeristische
concurrentiepositie. Doel is om onze toppositie binnen Nederland op het gebied van
overnachtingen en watersport te behouden met als achterliggend doel de bestedingen
te maximaliseren. Hierdoor kan ook de werkgelegenheid in de toeristische sector zich
optimaal ontwikkelen.

Economisch belang
De economische omvang van de toeristische sector in Noord-Holland blijkt
voornamelijk uit de grote hoeveelheid overnachtingen die jaarlijks in de provincie
plaatsvinden. In totaal hebben in 2010 in Noord-Holland bijna 20,2 miljoen
overnachtingen plaatsgevonden. Hiervan werden ruim 9,7 miljoen overnachtingen
geboekt in Amsterdam en bijna 10,5 miljoen overnachtingen in de rest van de
provincie (zie tabel 1). Noord-Holland is daarmee de grootste provincie als het gaat om
het aantal overnachtingen, ook als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten.
Waar in Amsterdam deze overnachtingen voornamelijk door buitenlanders worden
gerealiseerd, vertoont de rest van de provincie een volledig ander beeld. Daar worden
de meeste overnachtingen (60%) gemaakt door toeristen uit eigen land. Overigens
heeft Noord-Holland wel verhoudingsgewijs veel buitenlandse boekingen met 40%
terwijl dit landelijk op 31,6% ligt62).

Uit de ontwikkeling van het aantal overnachtingen van de afgelopen jaren blijkt dat de
toeristische sector erg conjunctuurgevoelig is. Na een aantal jaren van daling heeft er
vanaf 2005 een aanzienlijke stijging plaatsgevonden. Met het begin van de economische
crisis was er echter sprake van een daling in het aantal overnachtingen. Deze daling was
in Noord-Holland met name erg groot in de regio buiten Amsterdam. De toeristische
sector heeft zich in Noord-Holland hersteld en uit tabel 2 blijkt dat Noord-Holland een
beter herstel laat zien dan het landelijke gemiddelde. Uit de tabel blijkt echter wel dat dit
herstel voornamelijk voor rekening van Amsterdam komt. Het is dus van belang om deze
groei vast te houden en beter te laten renderen in de regio’s buiten Amsterdam.
62) CBS, 2001

Doel is behoud toppositie
binnen Nederland in over
nachtingen en watersport en
dat ook uitdragen.
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Aantal overnachtingen in Noord-Holland en Nederland (Bron: CBS)
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Binnen het toeristisch aanbod speelt de watersport een belangrijke rol. In
kwantitatieve aantallen loopt de watersportsector Noord-Holland voorop: 15% van
alle watersporters is actief in Noord-Holland (tezamen met Zuid-Holland (15%) en
Friesland 14%). Bovendien telt Noord-Holland het grootste aantal pleziervaartuigen
in het water (34.000), op de voet gevolgd door Zuid-Holland (33.000) en Friesland
(28.000).
Vaartuigen in het water bij havens en bedrijven in Nederland, 2006-2010
2006

2007

2008

2009

2010

Noord-Holland

32.000

33.000

34.000

34.000

34.000

Zuid-Holland

32.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Friesland
Nederland

25.000

26.000

27.000

28.000

28.000

162.000

171.000

174.000

176.000

176.000

Bron: HISWA Vereniging

Hoewel Noord-Holland in aantallen dus goed scoort, geldt dit niet als gekeken wordt
naar ‘populariteit’. Uit onderzoek naar de favoriete watersportlocaties blijkt dat
Friesland (27%) boven aan staat. Noord-Holland stond in 2009 op de tweede plaats,
maar in 2010 streefde Zeeland Noord-Holland voorbij (14%).

2010
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De betekenis van de toeristische sector gaat overigens verder dan alleen de belangen
van de ondernemers. Zo draagt een hoogwaardig aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen
(waaronder toeristische voorzieningen en watersport, maar ook cultureel aanbod en
natuur) bij aan de omgevingskwaliteit en daarmee het concurrerend vermogen van
de provincie.
Voor een gunstig vestigingsklimaat hechten bedrijven belang aan een prettige
leefomgeving. Concreet betekent dit voor Noord-Holland dat de provincie alleen
duurzaam aantrekkelijk voor (internationale) kenniswerkers en bedrijven is als het
er prettig werken, wonen én recreëren is. De toeristische sector is daarmee

Toeristische sector essentieel
voor gunstig vestigingsklimaat
en daarmee de concurrentie
positie

essentieel voor internationale concurrentiepositie van Noord-Holland.
Gezien het belang van een aantrekkelijke omgeving zal de toeristische
sector haar bijdrage moeten leveren aan behoud van de belevingswaarde van de
ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde en niet gebouwde leefomgeving. De toeristische
sector heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke functie voor Noord-Holland.
Daarnaast blijkt het dat juist in krimpregio’s toeristische activiteiten de kurk zijn
waarop het maatschappelijk leven drijft63). Dat komt doordat het mogelijk is

functies te combineren waarbij door de bestedingen van de toeristen voorzieningen
behouden kunnen blijven. Verder is het toerisme een arbeidsintensieve sector die
voor behoud van werkgelegenheid kan zorgen en daarbij veel ruimte biedt voor
banen voor lager opgeleiden, allochtonen en parttimers. Daarbij gaat het bij
toerisme veelal om werkgelegenheid die direct in de provincie zelf plaatsvindt en
niet snel vanwege lagere lonen naar elders verplaatst wordt.
Uit cijfers van LISA blijkt dat in Noord-Holland in 2010 de totale werkgelegenheid in
de vrijetijdssector 107.234 banen besloeg. Omdat binnen de vrijetijdssector relatief
veel in deeltijd wordt gewerkt en een persoon soms verschillende banen combineert,
zal de werkgelegenheid uitgedrukt in werkzame personen naar verwachting nog
zelfs 30% hoger liggen. Noord-Holland is landelijk gezien de grootste provincie als
het gaat om werkgelegenheid in de toeristische sector. Het grootste deel is
werkzaam in de sectoren horeca (49.957 banen) en logiesverstrekkers (14.733 banen).
Het aantal banen in de watersportsector/branche (inclusief de jachthavens en –
bouw) in Noord-Holland is 2.820. De totale watersportsector heeft een aandeel van
2,7% van de werkgelegenheid in de toerisme- en recreatiesector64) en 0,2% van de
totale werkgelegenheid in Noord-Holland. Het economisch belang van de
watersportindustrie voor Noord-Holland ligt hiermee wel boven het landelijke
gemiddelde.
63) B
 ron: www.innovatienetwerk.org/nl/themas/toon/38/STIRR.html.
Zie ook: Demografische Krimp, Recreatie als sociaal-economische motor en drager van ruimtelijke kwaliteit; Recron (2010)
64) Bron: NH in Cijfers/LISA op basis van de Landelijke Standaard
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Wat speelt er nu?
Consumentengedrag en toenemende concurrentie
Onder invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving verandert
het consumenten gedrag. Vijf maatschappelijke processen spelen hierin een
belangrijke rol: de 5 I’s. Onder invloed van individualisering (ontzuiling en
verzelfstandiging binnen het vrijetijdsgedrag), informalisering (losse, meer
informele verbanden), intensivering (toenemend belang van ‘beleving’, zowel
kwalitatief als kwantitatief), internationalisering (multiculturalisatie,
horizonverbreding) en informatisering (toenemend belang van en toegang tot
informatie) is een grote vrijetijdsmarkt ontstaan.
Toerisme en watersport maken een belangrijk onderdeel uit van deze brede
vrijetijdsmarkt, maar ondervinden ook in toenemende mate concurrentie van
andere vrijetijdsbestedingen (recreatie, cultuur, fun-shoppen/leisure). Daarnaast
kent de sector ook steeds meer internationale concurrentie. De opkomst van
internet en andere nieuwe mediatoepassingen (‘informatisering’) hebben er voor
gezorgd dat voor iedereen de wereld dichtbij is. Als tegenreactie op deze
mondialisering neemt de aandacht voor regionale identiteit en de eigen (cultuur)
historie toe. Het beleven van regionale identiteit en het creëren van verbondenheid
met de eigen (leef)omgeving wordt in het vrijetijdsgedrag steeds belangrijker. Men
kiest dan ook steeds vaker voor een (korte) vakantie in eigen land.
Naast de genoemde ‘individualisering’ spelen ook brede maatschappelijke thema’s
een belangrijke rol binnen de watersport en toeristische sector. Zo biedt de
toenemende vergrijzing kansen. Senioren dragen nu al 35% bij aan de totale
binnenlandse vakantiebestedingen. Zij zijn dan ook een interessante doelgroep: de
doelgroep is groeiende en daarnaast hebben ze tijd, geld, zijn bereid om dit aan
vakanties uit te geven en zijn niet gebonden aan vakantieperiodes. Deze belangrijke
doelgroep dwingt de sector echter wel om anders naar het toeristische product te
kijken. Voor senioren zijn aspecten als comfort, gemak en veiligheid belangrijke
voorwaarden van vakanties. Het regionale voorzieningenniveau in Noord-Holland
Noord komt onder druk te staan door een dalende beroepsbevolking, ontgroening
en op langere termijn een afname van de bevolking (krimp). Deze voorzieningen
hebben te maken met een veranderende behoefte van het publiek en afnemend
gebruik. Door functies te combineren kan de toeristische sector de negatieve
effecten van krimp beperken en draagt de sector bij aan de leefbaarheid van het
landelijk gebied.
Door de genoemde maatschappelijke processen komt de toeristische sector voor een
aantal grote uitdagingen te staan. Zo is er sprake van een toenemende nationale en
internationale concurrentie, is de huidige consument steeds kritischer geworden
en is er sprake van een snel veranderende vraag. Aspecten als kwaliteit, beleving en
diversiteit worden in het toeristisch aanbod steeds belangrijker en er ontstaan
nieuwe markten en productmarkt- combinaties, zoals zorgtoerisme en industrieel
toerisme.
Versnipperde sector en ontbreken innovatie kracht
De veranderingen in het consumentengedrag vraagt om een flexibele en
innovatieve sector die hierop kan spelen. De sector wordt gedwongen om niet langer
aanbod- maar juist vraaggericht te opereren. Omdat de toeristische sector
gekenmerkt wordt door kleinschaligheid (veel MKB-ers en pappa en mamma
bedrijven) en tevens erg versnipperd is, heeft de sector moeite om het hoofd te
bieden aan de uitdagingen die haar te wachten staat. Zo zijn de rendementen
doorgaans te laag voor substantiële innovaties, waardoor het ontwikkelvermogen
om in te spelen op de veranderingen in de vraag klein is. Bovendien constateert de
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VROMRaad65) dat de lage organisatiegraad in de toeristische sector ertoe leidt dat
het belang van de sector onvoldoende gewicht krijgt naast de andere belangen
binnen de ruimtelijke ordening.
Toenemende ruimtevraag toeristische sector
Zo als gesteld is er sprake van een veranderende vraag die zich onder andere vertaalt
naar een grote behoefte aan luxe en gemak. Binnen de toeristische sector uit zich
dit in een verschuiving van kampeervakanties naar bungalowvakanties. Het
bungalowpark van de toekomst wordt gezien als een park met een hoog comfort
niveau, voldoende luxe, goede voorzieningen en waar wordt ingespeeld op meerdere
doelgroepen. Om hier uitvoering aan te kunnen geven heeft de toeristische sector
behoefte aan extra ruimte.
Naast marktaspecten liggen ook bedrijfseconomische aspecten ten grondslag aan
de ruimtebehoefte van de kampeer- en bungalowsector. De belangrijkste redenen
voor uitbreiding zijn: de groeiende vraag naar grotere kampeerplaatsen en
bungalows, meer privacy en meer voorzieningen; de matige rendementen binnen
de sector die een grotere capaciteit noodzakelijk maken, mede gezien de stijgende
belastingen, promotiekosten, personeelskosten e.d., en de maatschappelijke vraag
om een betere landschappelijke inpassing van vakantieparken.
Uit deze factoren, die vaak ook voor jachthavens spelen, komen twee vormen van
uitbreidingswensen voort: uitbreidingswensen ten behoeve van kwaliteits
verbetering en ten behoeve van capaciteitsuitbreiding. In het laatste geval gaat het
soms om het benutten van marktkansen door gezonde, sterke bedrijven, maar vaak
ook om het benutten van die kansen door bedrijven voor wie uitbreiding van de
capaciteit noodzaak is om voldoende geld te genereren om te kunnen voortbestaan.
Samenwerking met andere sectoren kan beter
Toerisme heeft grote raakvlakken met cultuur. Musea, podiumkunsten en cultuur
historisch erfgoed zijn belangrijke elementen van het toeristisch product NoordHolland. Maar ook recreatie voorzieningen en natuur vormen een onlosmakelijk
onderdeel van het toeristisch product, met name op het gebied van watersport. Hier
liggen echter nog kansen om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van
het toeristisch product te versterken.
De afgelopen jaren is de samenwerking tussen deze verschillende sectoren sterk
verbeterd, maar de komende jaren zal deze nog intensiever zijn. Door bezuinigingen
op het gebied van recreatie, cultuur en natuur zal steeds vaker een beroep worden
gedaan op toeristische ondernemers om bij te dragen aan het aantrekkelijk houden
van de omgeving van hun bedrijf.

Wat willen we bereiken?
Wij beschouwen toerisme als een belangrijke bedrijfstak en een sector die een
duidelijke rol speelt in het ruimtelijk economisch domein. Toerisme is van groot
belang voor de economie en werkgelegenheid van Noord-Holland en toerisme moet
verder kunnen groeien. Daarbij is in Noord-Holland de watersport een belangrijk
onderdeel binnen het toeristisch aanbod. De vele havens en de lange kustlijn van
het door water omsloten Noord-Holland bieden mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling. Wij willen de ambitie uitdragen dat Noord-Holland een vooraan
staande watersportprovincie blijft.

65) Groeten uit Holland,qui è fantastico! Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit, VROMRaad. Advies 055, 2006,
http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/groetenuitholland.pdf
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Op basis van het coalitieakkoord kan de doelstellingen voor toerisme als volgt
worden geformuleerd:

Doel is om onze nummer 1 positie binnen Nederland op het gebied van

overnachtingen en watersport te behouden met als achterliggend doel de
bestedingen te maximaliseren. Hierdoor kan de werkgelegenheid in het
toerisme en de watersport zich optimaal ontwikkelen.

Bij de besluitvorming voor de keuze van een (vakantie)bestemming spelen factoren
als kwaliteit, diversiteit, authenticiteit en intensiteit van de beleving een grote rol.
Er is behoefte aan een sector waar overheden, ondernemers en onderwijs
instellingen samenwerken om een vraaggericht, veelzijdig en onderscheidend
toeristisch aanbod te creëren. Daarbij moet het vernieuwde aanbod aansluiten bij
maatschappelijke opgaven zoals vergrijzing, bevolkingskrimp en digitali
sering, maar ook bijdragen aan de financiering van natuur en cultuur
en transformatie van de landbouw. Dat vraagt om nieuwe oplossingen
en strategieën. Maar dit biedt vooral ook veel kansen die niet onbenut mogen
blijven.
Onze inzet is gericht op bevordering van samenhang binnen het toeristisch product
en het stimuleren van kwaliteit (duurzaamheid) en diversiteit in het aanbod.
Noord-Holland zal moeten investeren in haar toeristisch product en ruimtelijke
kwaliteit om te kunnen profiteren van de groei van het toerisme. Wij hebben vooral
in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van de sector te faciliteren en bij
te dragen aan een betere toeristische concurrentiepositie
Binnen de uitvoering van ons economisch beleid zullen nadrukkelijk dwars
verbanden worden gelegd met andere beleidssectoren. Zo hebben wij in het
Coalitieakkoord gesteld dat er optimaal gebruik dient te moeten worden gemaakt van
de synergie tussen cultuur en recreatie om daarmee bij te dragen aan de toeristische
aantrekkingskracht. Er is sprake van een toenemend economisch belang van een
recreatief aantrekkelijke groene ruimte en cultuurhistorisch aanbod.
Voor het beter verbinden van toerisme, recreatie en cultuur is een duidelijke
rolafbakening essentieel. Binnen de afstemming van de verschillende
beleidsvelden kan worden gesteld dat het cultuur- en cultuurhistoriebeleid zich
primair richt op behoud en beheer van cultuurhistorisch aanbod of ‘content’ in de
brede zin van het woord (cultuurlandschappen, monumenten en immaterieel
erfgoed) en het beleefbaar maken hiervan, het recreatiebeleid op het creëren van
ruimtelijke voorzieningen en bereikbaarheid hiervoor (gebieden en verbindingen)
en het toerismebeleid richt zich op het gezamenlijk promoten en vermarkten van
dit aanbod.

Hoe bereiken we dat?
Als het om toerisme gaat hebben wij in veel gevallen geen mogelijkheden tot directe
sturing. Wij hebben vooral in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van
de sector te faciliteren en zullen deze rol samen met publieke en private partijen en
andere beleidsvelden (ruimtelijke inrichting, cultuur, water, natuur etc.) moeten
invullen. Wij leggen onze focus op die thema’s die van directe invloed zijn op de
ontwikkeling van het toerisme in Noord-Holland:
1

Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product

2

Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren

3	Versterking van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
watersportprovincie
De rollen die wij hierbij vervullen zijn naast beleidsbepaler ook ‘regisseur’, door met
de sector coalities te smeden en gezamenlijk resultaten te boeken of de sector in
staat te stellen resultaten te behalen en de rol van ‘stimulator’ door als aanjager ons
netwerk of financiële middelen in te zetten om iets van de grond te krijgen.

Toppositie behouden door
bevordering samenhang
toeristisch product en
stimuleren kwaliteit en
diversiteit
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1 Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product
De eisen die consumenten aan toeristische voorzieningen stellen worden hoger. De
sector dient hierop in te spelen door meer vraaggericht te gaan werken en te
investeren in beleving en diversiteit. Dit vraagt om verdergaande professionalisering
en een kwaliteitsslag van de sector. We zetten ons daarbij in op de volgende
onderwerpen:
Professionalisering van de sector stimuleren: met de clusteraanpak in NoordHolland Noord en binnen de Metropool Regio Amsterdam zullen wij bijdragen aan
de verbetering van de professionaliteit in de sector. De vrijetijdseconomie (Leisure
Board) vorm één van de vijf kansrijke economische clusters voor Noord-Holland
Noord. Vanuit Leisure Board zal worden ingezet op een structuurversterking van de
toeristische sector in Noord-Holland Noord op het gebied van kennis, strategie
ontwikkeling, marketing en het leggen van verbindingen. Vanuit deze thema’s
worden diverse projecten ontwikkeld die bijdragen aan de professionalisering van
de toeristische sector. Binnen de uitvoering en ondersteuning van de Leisure Board
zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord en er zal samenwerking worden gezocht met onderwijsinstellingen
uit de regio. Vanuit de Leisure Board zal ook projectmatig worden samengewerkt
met de andere clusters om tot nieuwe productmarkt combinaties te komen,
bijvoorbeeld op het gebied van verbrede landbouw of zorgtoerisme. Daarnaast
bieden de plannen voor de Floriade 2022 kansen om vanuit een lange termijn visie
naar ruimtelijke vraagstukken te kijken die ook een stimulering van de toeristische
sector kunnen betekenen. Ook de Olympische Spelen 2028 vormen een punt op de
horizon waar de toeristische sector zich op moet richten, gezien de enorme druk die
dit evenement legt op de overnachtingsmogelijkheden in Noord-Holland.
Toerisme & Congressen vormt ook één van de zeven clusters binnen de Amsterdam
Economic Board (AEB) op basis waarvan gezamenlijke investeringen worden gedaan
om te komen tot economische vernieuwingen. Als één van de partners binnen de AEB
zullen we innovatieve projecten (bijvoorbeeld ‘e-tourism’) inhoudelijk en waar
mogelijk financieel ondersteunen. De afstemming met ondernemers en
onderwijsinstellingen is hierin cruciaal. In de metropoolregio Amsterdam zullen wij
tevens onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de toeristische sector te
ondersteunen in hun ambitie om meer buitenlandse gasten te trekken.
Om professionalisering te stimuleren leveren wij de toeristische sector informatie
over trends en bezoekersprofielen. Bedrijven kunnen hierop inspelen en worden
gestimuleerd om meer vraaggericht te werken. We zullen ons daarnaast inzetten
om MKB’ers vanuit de toeristische sector aan te haken op het innovatiemiddel
‘Kansenkanon’ om innovatiekansen te zien en te grijpen. De toeristische sector
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leent zich namelijk uitermate goed voor innovatie en met name de watersport is
geschikt om dit vervolgens ook te verbinden aan aspecten van duurzaamheid.
Synergie in toeristische marketing en promotie: we spelen een regisserende en
coördinerende rol in het promoten van de diversiteit van de provincie NoordHolland. Op basis van een samenhangend marketingconcept wordt het bezoek uit
Nederland, België en Duitsland gestimuleerd. De diversiteit in aanbod en regio’s
komt centraal te staan bij het promoten van Noord-Holland als aantrekkelijke
toeristisch-recreatieve en culturele bestemming. In de uitvoering van de marketing
en promotie ligt de nadruk op het tegengaan van de versnippering binnen de sector.
Er dient nauw te worden samengewerkt met de culturele sector die vaak dezelfde
consument bedient. Door samenwerking, afstemming en partijen en sectoren met
elkaar te verbinden, kunnen middelen efficiënter worden ingezet en synergie
voordelen worden behaald. Op deze manier verwachten wij de effectiviteit en
kwaliteit van de promotionele activiteiten te kunnen verbeteren en te zorgen voor
enige continuïteit, aangezien de middelen bij alle partijen schaars worden.
Betere benutting van de regionale identiteit: regionale identiteit is een
uitstekend middel om de concurrentiepositie van regio’s te verbeteren. Wij zetten
ons in om middels projecten (bijvoorbeeld Identiteit Badplaatsen, Westfriese
Omringdijk en Oneindig NH) regio’s bewust te maken van hun eigenheid en om dit
beter economisch te benutten. Wij ondersteunen de toeristische sector om binnen
deze projecten de regionale identiteit in te zetten bij de ontwikkeling van productmarkt combinaties en een aanbod te creëren dat aansluit bij de (ruimtelijke)
kwaliteit van de regio. In onze toeristische marketing en promotie zetten wij deze
regionale eigenheid als sterke merken in om de concurrentiepositie van NoordHolland te verbeteren.
Samenwerking tussen sectoren verbeteren: in ons coalitieakkoord hebben wij
opgenomen dat wij optimaal gebruik zullen maken van de synergie tussen cultuur
en recreatie en toerisme. Naast de gezamenlijke marketing en promotie onder
steunen wij op projectbasis de samenwerking tussen cultuur en toerisme, zoals bij
de Stelling van Amsterdam en de Westfriese Omringdijk. Hierbij is vergroting van
het economisch rendement van deze projecten het uitgangspunt om zo bij te dragen
aan het behoud van het cultuur-historische aanbod binnen de provincie.
Met het opgaan van toerisme in de Economische Agenda is goede afstemming met
de recreatie sector essentieel geworden. Het beleid gericht op Recreatie, Natuur en
Landschap komt voor een grote uitdagingen te staan waarbij de noodzaak ontstaat
om vanuit economische activiteiten een bijdrage te generen voor de inrichting en
het beheer van recreatie- en natuurgebieden. Gezien het belang van een
aantrekkelijke omgeving zal de toeristische sector haar bijdrage moeten leveren aan
het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland. Samen met de
recreatie sector zullen we op zoek gaan naar slimme combinaties van functies,
zodat ze een bijdrage kunnen leveren in het beheer en behoud van de recreatie- en
natuurgebieden. Hiervoor zoeken wij samenwerking binnen het herziene beleid
voor Recreatie, Natuur en Landschap.
Ondersteunen van duurzaamheidinitiatieven: het investeren in een
kwalitatief hoogwaardig toeristisch product dient toekomstbestendig te
zijn. Naast het vernieuwen van het product dient de toeristische sector
ook aandacht te besteden aan duurzaamheid, van zowel de onderneming
als de omliggende omgeving. We willen verduurzaming van de toeristische sector
bereiken door zoveel mogelijk toeristisch-recreatieve bedrijven, stranden en
jachthavens te certificeren met een Blauwe Vlag of Green Key. Aangezien
duurzaamheid verder gaat dan de sector alleen zullen wij gemeenten ondersteunen
bij verduurzaming middels onze financiële ondersteuning van het Eco XXI

Verduurzamen toeristische
sector via Blauwe Vlag/
GreenKey en Eco XXI
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programma. Eco XXI is een stimuleringsprogramma om de duurzaamheid op
gemeentelijk niveau in kaart te brengen en te stimuleren. Dit gebeurt op basis van
een nulmeting die de huidige stand van zaken op de vier hoofdgebieden milieu,
economie, samenleving en organisaties, inzichtelijk maakt en op basis waarvan een
duurzaamheidprogramma wordt opgesteld. Afhankelijk van het resultaat kunnen
gemeenten worden gecertificeerd en vinden er workshops plaats op onderwerpen
waar verbetermogelijkheden voor de gemeenten zijn (www.eco-xxi.nl).
Kwaliteitsverbetering toeristisch product Noordzeekust: de helft van de
toeristische omzet in Noord-Holland wordt gerealiseerd aan de Noordzeekust.
Samen met de kustplaatsen hebben wij in 2009 een start gemaakt met hun
herprofilering. Wij vinden dat kustplaatsen zich bewust moeten worden van hun
identiteit en dat zij deze gebruiken om een helder profiel met onderscheidende
kenmerken op te stellen. In het coalitieakkoord hebben wij opgenomen dat wij ons
zullen inzetten voor: “een revitaliseringsplan voor oude badplaatsen en dorpen met
toeristische potentie”. Het project Identiteit Badplaatsen is onderdeel van het
Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie. Het is belangrijk dat de kust
gemeenten verder gaan met de uitwerking van hun identiteit, omdat dit positief
bijdraagt aan de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse kust. Toerisme maakt
hier een integraal onderdeel van uit. Wij zullen ondernemers betrekken bij dit
proces. In het kader van de herstructureringsopgave van campings en bungalow
parken langs de Noordzeekust zien wij mogelijkheden om invulling te geven aan
versterking van de profielen van de kustplaatsen.

Wij blijven de internationale promotiecampagne ‘Beach Life’ -in samenwerking
met de Noordzeekust VVV’s- ondersteunen om zo ook de Noordzeekust in het vooren naseizoen als aantrekkelijke bestemming te promoten. Ook het faciliteren van
jaarrond strandpaviljoens draagt hier aan bij. Wij zullen onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om actuele informatie over de bereikbaarheid van de kust
plaatsen te communiceren. Daarnaast blijven wij het toeristisch-recreatief belang
van brede stranden onder de aandacht brengen van de betrokken partijen en gaan
wij het gebruik van het strand monitoren. Wij zullen kennisuitwisseling
stimuleren, bijvoorbeeld door gegevens over bezoekers te verzamelen.
Ten slotte blijven wij ons inspannen om samen met de gemeenten en ondernemers
een duurzaam toeristisch product te bieden, o.a. door voor alle stranden een Blauwe
Vlag binnen te halen.
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Resultaat:
•

Formele oprichting van de Leisure Board (in 2012) en 3 concrete projecten per jaar;

•

Uitvoering van 6 promotionele activiteiten samen met het bedrijfsleven per jaar;

•

Samenwerking binnen 3 cultuurtoeristische projecten per jaar;

•

Er zullen 6 gemeenten EcoXXI gecertificeerd zijn voor 2013. Bij succes zal het
aantal deelnemende gemeenten worden uitgebreid;

•

De 10 kustgemeenten hebben in 2012 een profiel opgesteld waarvan toerisme deel
uitmaakt;

•

Op alle Noordzeestranden wappert in 2015 de Blauwe Vlag.

2 Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren
De ruimtelijke component van het toeristisch-recreatief beleid is vast gelegd in de
Structuurvisie 2040. Daarmee hebben we ten aanzien van toerisme ook een
ruimtelijke regierol. Wij vinden het belangrijk dat de ruimtelijke ontwikkelingen
in de toeristische sector niet op zijn beloop worden gelaten. Het risico is te groot dat
dan ongewenste ruimtelijke situaties ontstaan en de toeristische voorzieningen
onvoldoende kwaliteit bieden. Onze rol is hierbij vooral om gemeenten te
ondersteunen met kennis, expertise en een netwerkfunctie te vervullen om meer
regionale samenhang en afstemming tot stand te brengen. Wij zullen ons daarbij
inzetten op de volgende onderwerpen:
Ruimtelijke visies voor regionale ontwikkelingen: wij zullen samen met enkele
gemeenten en ondernemers inventariseren wat in de betreffende regio de huidige
ruimteclaim van de toeristische en de watersport sector is en welke plannen in
voorbereiding zijn. Op basis hiervan gaan we gezamenlijk enkele ruimtelijke
regionale visies ontwikkelen om de watersport en toeristische sector op een goede
manier toekomstperspectief te bieden. Voor de diverse regio’s zullen wij de
herstructureringsopgave voor de toeristische sector in kaart brengen met waar
mogelijk een duidelijke zonering zodat er sprake is van een goede spreiding en
behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Hiermee kunnen wij projecten voor integrale
gebiedsontwikkeling voeden en opzetten. Grootschalige projecten als Floriade 2022
en Olympische Spelen 2028 kunnen als katalysator fungeren om tot een dergelijke
gebiedsontwikkeling te komen.
Door het combineren van functies kunnen voorzieningen behouden blijven in
regio’s die te kampen hebben met krimp. Op basis van de ruimtelijke regionale
visies kunnen we samen met de (grotere) Noord-Hollandse gemeenten zorg dragen
voor een goede afweging van het benodigde voorzieningenniveau op bovenlokaal
niveau om zo de nadelige gevolgen van krimp te beperken en bij te dragen aan de
leefbaarheid van het landelijk gebied.
Aansturen op vraaggericht beleid bij gebiedsontwikkeling: veranderend
consumentengedrag dwingt ondernemers om meer vraaggericht te werken. We
zullen private partijen betrekken bij de ontwikkeling en het beheer van recreatieve
en toeristische voorzieningen, routenetwerken en natuurgebieden. Vanuit recreatie
hebben wij de opgave om economische activiteiten een bijdrage te laten leveren aan
het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden en routenetwerken.
Daarnaast zullen wij ons inspannen om recreatieaanbod beter te laten aansluiten
bij de vraag van bezoekers en bewoners en zullen wij steden en platteland beter bij
elkaar betrekken.
Vanuit de vraaggericht gebiedsontwikkeling willen we ook bijdragen aan versterking
van de regionale identiteit. Zo geven de in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
beschreven historische structuurlijnen en landschapstypen identiteit aan een gebied
of regio. Deze cultuurhistorische en landschappelijke structuur biedt daarmee volop
aanknopingspunten om de toeristische aantrekkingskracht van de betreffende regio
te vergroten. Een concept dat hierbij ingezet kan worden zijn de ‘regionale beeld
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verhalen’. In een regionaal beeldverhaal komen de unieke identiteit en de
toekomstige ontwikkelrichtingen van een regio naar voren. Het verhaal mobiliseert
partijen (ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en
onderzoekinstellingen) om samen aan de slag te gaan en de regio (nog) aantrekke
lijker te maken om te wonen en recreëren. Hierbij spelen de regionale samen
werkingsverbanden een belangrijke rol.
Herstructurering verouderde vakantieparken: in Noord-Holland spelen diverse
herstructureringsvraagstukken als het gaat om vakantieparken. Zo zijn er bedrijven
die willen uitbreiden en innoveren maar waar fysiek de ruimte niet aanwezig is,
omdat ze bijvoorbeeld gevestigd zijn in kwetsbare gebieden. Innovatie op dezelfde
hectares betekent dan bijna altijd minder verblijfsaccommodaties, terwijl de kosten
eerder stijgen dan dalen. Daarnaast zijn er ook kleine, niet-toekomstbestendige
parken die te kampen hebben met een opvolgingsproblematiek. Dergelijke parken
zouden mogelijk terug gegeven kunnen worden aan de natuur of voor woningbouw
(dorpsuitbreiding) in aanmerking kunnen komen. De verloren en versnipperde
recreatiehectares kunnen gebundeld elders teruggebracht worden, zodat een nieuwe
ondernemer een voldoende groot en op de toekomstgericht nieuw verblijfsproduct
kan neerzetten. Voor de herstructurering van verouderde parken zullen we een
inventarisatie opstellen van de huidige kwaliteit en mate van veroudering.
Vervolgens zullen er, in nauw overleg met recreatieondernemers en gemeenten, voor
de meest kansrijke locaties uitwerkingsplannen worden gemaakt. Vooral aan de
Noordzeekust zal de ruimtebehoefte voor toerisme een belangrijke kwestie worden in
relatie tot de herstructureringsopgaven die hier spelen.
Resultaat:
•

Ontwikkeling van 2 regionale beeldverhalen voor 2015;

•

De opgave voor het aantal hectares zullen wij herijken en wij zullen een nieuwe
opgave voor verblijfsaccommodatie en jachthavens vaststellen (voor 2013);

•

Jaarlijks 2 onderzoeksrapporten die input leveren voor vraaggerichte
gebiedsontwikkeling;

•

Er worden 2 structureringsplannen op regionaal niveau opgesteld voor 2015.

3 Versterken van de positie van Noord-Holland als
vooraanstaande watersportprovincie
Stimuleren van samenwerking binnen de toeristische keten: Wij zullen de
stand van zaken in de watersportsector in Noord-Holland in kaart brengen. Met
behulp van deze analyse willen wij keuzes maken in onze rol en focus op het gebied
van watersport. Wij zullen de sector blijven voorzien van kennis en kerncijfers van
de Noord-Hollandse watersportgebieden middels de Watersportmonitor. Daarnaast
blijven wij deze gegevens over de toeristische benutting van water inbrengen in
relevante projecten, zoals de Toekomstivisie Markermeer IJmeer en het
Deltaprogramma IJsselmeergebied.
Betere benutting van de vaarroutenetwerken: Noord-Holland is een waterrijke
provincie met een goed netwerk van vaarwegen. In onze structuurvisie hebben wij
het BRTN (basisrecreatietoervaartnet) als provinciaal belang aangemerkt. Wij
zullen het gebruik van het vaarroutenetwerk stimuleren door deelname aan de
Watersport campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in
Nederland, Duitsland en België. In de periode 2011-213 nemen wij samen met enkele
gemeenten deel aan een stimuleringsprogramma om de riviercruise- en
motorchartervaart te interesseren om hun programma’s uit te breiden met NoordHollandse bestemmingen. Dit programma heeft in de periode 2008 tot 2010 geleid
tot 16% meer aanlopen in de deelnemende havensteden.
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Financieel ondersteunen van nieuwe initiatieven via WED: De afgelopen jaren
hebben wij ruim € 17 miljoen geïnvesteerd in verbetering van de watersport
voorzieningen in Noord-Holland. Deze periode hebben wij een beperkt budget (€ 3,5
miljoen) en zullen wij op basis van het bovengenoemde onderzoek prioriteiten
moeten stellen voor onze financiële ondersteuning bij nieuwe initiatieven die
bijdragen aan de betere benutting van de vaarroutenetwerken in Noord-Holland.
Resultaat:
In 2013 zal 10% groei gerealiseerd zijn van het economische effect van riviercruiseen motorchartervaart t.o.v. 2010 (0-meting beschikbaar begin 2012);
In 2012 en 2014 publicatie van watersportmonitor Noord-Holland
In 2012 publicatie van het kader voor watersport en de toekenning van WED
middelen
Welke andere partijen zijn betrokken?
Brancheorganisaties o.a. Recron, Hiswa, KHN, Kamers van Koophandel,
Promotieorganisaties o.a. regio VVV’s, Amsterdam Toerisme en Congres Bureau,
Regionale Bureaus voor Toerisme, Amsterdam Cruise Port, Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen, Gemeenten en Stadsregio Amsterdam,
Onderwijsinstellingen, Ondernemers, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord,
Leisure Board en AEB; regionale samenwerkingsverbanden, Toeristisch Platform
Noord-Holland, Cultuur Compagnie, Rijksoverheid, Andere provincies,
Natuurbeheerders en Recreatie Noord-Holland, Waterschappen

Welke middelen zetten we hier voor in?
1 Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product
Budget: € 2.000.000,- waarvan:
toeristische marketing en promotie: € 1.300.000,uitvoering projecten € 700.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,
2 Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren
Budget: € 500.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,
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3 Versterken van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
watersportprovincie

Budget: € 3.600.000,-, waarvan:
financiering Water als Economische Drager: € 3.500.000,uitvoering projecten: € 100.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,

Water als Economische Drager:
uitbreiding van jachthaven
Overleker kanaal in Medemblik

Medemblik besproken. De plannen

te benutten.

passen goed in de ambities van de

Het WED programma heeft in

gemeente. Gelegen aan het IJsselmeer

december 2010 haar laatste

Ondernemer Arjen Conijn is
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watergerelateerde projecten

geïnspireerd door jachthavens aan de

watersportliefhebbers. Niet gek dat de

gesubsidieerd. Zo’n 50 projecten

Middellandse Zee die een full service

gemeente zich wil profileren als

konden van start in de periode 2001-

concept aanbieden. Zeilers die in de

internationaal watersportcentrum,

2011, waarbij de provincie in totaal

haven aanleggen maken gebruik van

met jaarlijks vele topzeilevenementen,

bijna € 40 miljoen bijdroeg in de vorm

schoonmaak, herstel en onderhoud van

zoals de Delta Lloyd Regatta.

van cofinanciering.

hun zeiljacht. Als eigenaar van een
jachthaven in Medemblik wil Conijn

Conijn was zeer verheugd toen hij

zijn versie van dit concept hier

hoorde dat de provincie financieel

ontwikkelen. Hij noemt het Total Yacht

wilde bijdragen aan de haven. “Zonder

Care: “Het is een relatief nieuw concept

de WED subsidie hadden we niet gelijk

in Medemblik, ik ben heel benieuwd

met de werkzaamheden kunnen

hoeveel animo hiervoor is. Ik denk dat

starten en het project in verschillende

buitenlandse toeristen dit vooral

fases moeten uitvoeren.” De jachthaven

aantrekkelijk zullen vinden.”

creëert 45 tot 48 extra Iigplaatsen met
bijbehorende openbare voorzieningen.

Conijn wil zijn jachthaven aan het

De ligplaatsen zijn zowel voor

Overleker kanaal uitbreiden met

passanten als voor vaste

ligplaatsen voor grotere schepen (15

ligplaatshouders. De investeringen in
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vaarwater in Noord-Holland optimaal
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Ondersteunend beleid
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Centraal in de Economische Agenda 2012-2015
staan de thema’s kenniseconomie&innovatie,
werklocaties, arbeidsmarkt&onderwijs en
toerisme&watersport. In dit hoofdstuk worden
3 belangrijke beleidsinstrumenten behandeld die
wij gaan inzetten op deze thema’s: regionale
samenwerking, regionale ontwikkelingsbedrijven
en internationale marketing en acquisitie.
7.1 Regionale samenwerking
Wat speelt er nu?
Tot eind 2011 zijn er 3 Regionale Economische Stimuleringsprogramma’s (RES-en)
actief in Noord-Holland Zuid: RES IJmond Veelzijdig, RES Zuid-Kennemerland en RES
Gooi en Vechtstreek. In de Gooi en Vechtstreek is binnen het programma ‘Innovatieve
Verbinding in de Noordvleugel’ al een actieve samenwerking tot stand gekomen tussen
overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoek.
In Noord-Holland Noord zijn de RES-en samengevoegd onder het Ontwikkelingsbedrijf
NHN, waarbij de activiteiten onder toezicht staan van Regionaal Economisch Overleg
Noord-Holland Noord (REON). De provincie heeft aangegeven de programmatische
samenwerking in de RES-vorm te beëindigen en te heroverwegen hoe de regionale
samenwerking in Noord-Holland Zuid kan worden voortgezet.
Daarnaast vindt in het Platform Regionaal Economische Structuur Metropoolregio
Amsterdam (PRES) de afstemming plaats tussen de portefeuillehouders economische
zaken van de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer,
Hilversum, Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam, de provincies Flevoland en NoordHolland en de voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Wat willen we bereiken?
Regionale samenwerking is essentieel voor het bereiken van onze doelstellingen. Bij
voorkeur verloopt die samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs/
onderzoek (3 O’s). Die economische samenwerking is geen doel op zich maar staat ten
dienste van de doelstellingen op de vier hoofdthema’s kennis&innovatie, werklocaties,
arbeidsmarkt&onderwijs en toerisme. Overleg is dan ook nodig over de aansluiting van
lokale activiteiten op provinciale/regionale doelen zoals in het kader van AEB en Plabeka.
Het REON richt zich nu voornamelijk op de taken en activiteiten uitgevoerd door het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In overleg met de andere partners in het
REON wil de provincie het overleg mogelijk ook benutten voor een bredere afstemming
van economische activiteiten en vooral aansluiten op de clusteraanpak zoals
omschreven in § 3.2.
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Hoe bereiken we dat?
Samen met de Kamer van Koophandel Amsterdam willen we nieuw leven blazen in
economische stimuleringsprogramma’s in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland.
Binnen deze regio’s zal een gebiedsprogramma worden opgesteld waarbinnen de
thema’s ruimte om te ondernemen, kennis&innovatie, toerisme en aansluiting
onderwijs/arbeidsmarkt en regelgeving&dienstverlening worden uitgewerkt. De
eerste vier komen overeen met de centrale thema’s van de Economische Agenda. Het
gebiedprogramma wordt daarmee een regionale uitwerking van de verbindingen
tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek. Om dit te bereiken is
aansluiting van een vertegenwoordiging van het onderwijs bij het regionaal overleg
essentieel (economisch deel van de PAO’s). Ook het bedrijfsleven moet goed
vertegenwoordigd zijn, zoals in de IJmond het geval is. Het secretariaat van het
regionaal overleg ‘nieuwe stijl’ kan worden gedeeld tussen gemeente en KvK. De
provincie wordt bestuurlijk vertegenwoordigd. De financiering van de projecten uit
het programma bestaat uit uren van de gemeente of uit een bijdrage van partijen die
baat hebben bij het project.
Onder een nieuwe titel van Regionaal Economisch Overleg (REO3 waarin de 3 O’s
overleggen) willen we de regionale samenwerking voortzetten in de IJmond, ZuidKennemerland, Zaanstreek en Gooi en Vechtstreek, maar zonder daar direct
programmamiddelen voor beschikbaar te kunnen stellen (omdat op middelen voor
regionale samenwerking fors is bezuinigd). Slechts een bescheiden basis
financiering voor bijeenkomsten is beschikbaar, met daarnaast natuurlijk
financieringsmogelijkheden (zoals HIRB) voor activiteiten die passen binnen de
inhoudelijke thema’s (innovatie/werklocaties/arbeidsmarkt/ toerisme).
In het REON zullen we een bredere agenda opstellen en de vragen die voortkomen
uit de 5 clusters agenderen.

7.2 Regionale ontwikkelingsbedrijven
Inleiding
De provincie kent drie ontwikkelingsbedrijven en in deze bedrijven is de provincie
aandeelhouder met andere publieke partners.
In Noord-Holland Noord is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
actief.
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)
opereert in het havengebied tussen IJmuiden en Amsterdam. In de Schiphol regio is
Schiphol Area Development Company (SADC) een belangrijke speler.
De structuur en werkwijze van deze bedrijven is zeer verschillend.

Wat speelt er nu en wat willen we bereiken?
Alle drie ontwikkelingsbedrijven kampen met de gevolgen van de kredietcrisis die
zich uit in het stilvallen van de uitgifte van bedrijventerreinen. Met name de RON
is getroffen, voor SADC is met de kapitaalinjectie in 2009 (SADC III) een direct effect
op de positie van de onderneming minder zichtbaar. Ook de bedrijventerrein
ontwikkeling waar ONHN bij is betrokken heeft nog niet tot uitgifte geleid.
Wij hebben ons in deze collegeperiode voorgenomen scherp te sturen op een
gezonde bedrijfsvoering van de ontwikkelingsbedrijven.

ONHN
ONHN is in de kern een bundeling van regionale stimuleringsactiviteiten door het
samensmelten in 2007 van twee Regionale Stimuleringsprogramma’s “Kop &
Munt” en Halter in Balans”. ONHN richt zich op het behouden en stimuleren van
de groei van het bestaande bedrijfsleven. In tegenstelling tot RON en SADC is de
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ontwikkeling van bedrijventerreinen geen core-business. Inhoudelijk richt ONHN
zich daarbij op de regionaal sterke clusters (zie hoofdstuk innovatie) Promotie en
Acquisitie maakt integraal onderdeel uit van deze activiteiten.
De provincie constateert dat na de oprichting van ONHN, in 2006, de context
waarin ONHN werkt is veranderd. Het gaat om demografische ontwikkelingen met
effect op de arbeidsmarkt, ontwikkeling van clusteraanpak met samenwerking
tussen ondernemers, onderwijs en overheden (mede door inzet van ONHN) en
economische situatie. Deze veranderingen kunnen leiden tot een andere opzet van
de regionaal stimuleringsprogramma’s en dus ook een andere inzet van het
Ontwikkelingsbedrijf.
Onze ambitie is om in 2012 de uitvoering van provinciaal (economisch) beleid voor
Noord-Holland Noord met de publieke en private partners in de regio te herijken en
tot een logisch geheel te smeden. De nieuwe uitgangspunten voor ONHN worden
daarbij tevens bepaald.

RON
De RON is in 2011 een ingrijpend gereorganiseerd omdat zij zwaar getroffen is door
de kredietcrisis. Structuur en financiering zijn volledig op de schop gegaan. Van de
acht aandeelhouders zijn de vijf die niet konden participeren in een nieuw
financieringsarrangement uitgetreden. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad
zijn met de provincie nu paritair aandeelhouder. RON zal zich concentreren op de
ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij in Zaanstad. Het is onze provinciale
verantwoordelijkheid dit te plaatsen in het bredere verband van de Metropool Regio
Amsterdam en de optimale benutting van het areaal bedrijventerreinen in het
Noordzeekanaalgebied.

SADC
Ook SADC voelt de effecten van de kredietcrisis. Door de kapitaalinjectie in het
kader van SADC III (zie onder Schiphol), alsmede diversificatie in de bedrijfs
activiteiten zijn de gevolgen voor de financiële positie van het bedrijf beperkt
gebleven. SADC opereert binnen de beleidskaders zoals de Ruimtelijk Economische
Visie Schipholregio (REVS) en het selectief vestigingsbeleid zoals dit door het
Bestuursforum Schiphol is gesteld.
SADC levert het programmabureau voor de ontwikkeling van ACT. In het kader van
ACT voert SADC het management uit over ontwikkeling van het terrein A4 Zone
West, de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) en de HST Cargo terminal. Tot slot
is SADC betrokken bij de ontwikkeling van kantorenpark Riekerpolder (vooral
marketing en acquisitie), Atlaspark en het toekomstige Schiphol Elzenhof.

Hoe bereiken we dat en met wie?
In de drie ontwikkelingsbedrijven is de provincie met andere publieke en private
partijen aandeelhouder. Onze positie is 50% in ONHN, 331/3% in RON en 25% in
SADC. In onze rol als aandeelhouder zullen we vooral sturen op de continuïteit van
de bedrijven. In de bestuurlijke gremia, die de beleidsdoelen bepalen waarvoor de
ontwikkelingbedrijven als instrument worden ingezet, zullen we met onze
partners in gezamenlijkheid de realisatie van de beleidsdoelen toetsen en waar
nodig herijken. Voor ONHN gebeurt dit in het Regionaal Overleg Noord-Holland
Noord (REON), voor RON hebben de aandeelhouders zich verbonden in de
aandeelhoudersovereenkomst en is er een directe lijn met het Bestuursplatform
Masterplan Noordzeekanaalgebied. Tot slot stelt het Bestuursforum Schiphol (BFS)
de kaders voor het opereren van SADC.
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7.3 Internationale marketing en acquisitie
De globalisering van de economie volstrekt zich in hoog tempo. Door de Europese
eenwording is een grote markt ontstaan van ongeveer een half miljard consumenten
en ook buiten de EU worden handelsbarrières geslecht.
Door nieuwe communicatiemiddelen wordt afstand steeds minder een probleem. De
wereldmarkt biedt daardoor voortdurend nieuwe kansen, maar wordt ook steeds
concurrerender.
Internationale marketing is een instrument om in deze markt de kansen te creëren.
Internationale marketing is het geheel van acties gericht op het informeren en
overtuigen van derden over de kracht van een economische regio of cluster uit
‘Holland’ als onderdeel van een overheidsmarketing.
Acquisitie heeft betrekking op buitenlandse investeringen in Noord-Holland en
wordt vergezeld door een professionele marketing. Ook het behoud van
investeerders (‘current investors’) scharen wij hieronder.
Acquisitie definiëren wij als het geheel van acties gericht op het aantrekken van
nieuwe en behoud van reeds gevestigde bedrijven.

Economisch belang?
De provincie huisvest ongeveer 2600 buitenlandse bedrijven, bijna de helft van alle
buitenlandse bedrijven in Nederland. Het merendeel bevindt zich in de Metropool
regio Amsterdam.
Nederland kenmerkt zich als een zeer open economie. Door de ligging, de handels
geest en de relatief kleine thuismarkt is Nederland van oudsher sterk internationaal
georiënteerd. Nederland is voor landen in de wereld dan ook een belangrijke
investeerder.
Daarnaast hebben buitenlandse ondernemingen de weg Nederland uitstekend
gevonden; volgens het ministerie EL& I (sept. 2011) zorgen ongeveer 6000
buitenlandse ondernemingen voor ruim 780.000 banen en zijn zij met 33% van de
private R&D-uitgaven een aanzienlijke aanjager van innovatie.
Buitenlandse investeringen zijn een belangrijke motor voor de economische groei.
Ze zorgen voor meer concurrentie en werkgelegenheid. Bovendien zijn ze vaak
gebaseerd op goed doordachte keuzes, waarbij innovatieve en hoogwaardige
technologie wordt ingezet. Logisch dat landen en regio’s ernaar streven buiten
landse bedrijven binnen te halen; de internationale concurrentiepositie van een
regio wordt erdoor versterkt.
Volgens het NFIA is het multipliereffect van buitenlandse ondernemingen groter
dan die van Nederlandse bedrijven; bij een Nederlands bedrijf is die 1,52 (1 fte bij een
Nederlands bedrijf zorgt voor 0,52 fte bij toeleveranciers en dienstverleners), bij een
buitenlands bedrijf is de gemiddelde multiplier 1,72.

Wat willen we bereiken?
In het collegeprogramma wordt aangegeven dat de provincie de inzet op internationale
marketing en acquisitie gericht op het aantrekken van bedrijvigheid naar NoordHolland zal continueren.

In de periode 2012-2015 zet de provincie de in 2009 ingezette hoofdlijn voort66), die
inhoudt dat wij onze inspanningen bij internationale marketing en acquisitie
richten op de regio buiten de MRA. Het primaat ligt daarbij bij de vijf prioritaire
economische clusters in Noord-Holland Noord (zie § 3.2). Maar net als in de
afgelopen jaren kan het zich voordoen dat we met de partijen uit de MRA optrekken
bij belangrijke marketingaangelegenheden en/of bij acquisities. Daarnaast zetten

66) Beleidskader Internationale Marketing & Acquisitie 2009-2011, Provincie Noord-Holland, 2009
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wij bij internationale marketing en acquisitie in op onderscheidende werklocaties
als ACT (zie § 4.1). Internationale marketing en acquisitie wordt daarmee ingezet
voor het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van kenniseconomie en
innovatie, werklocaties en toerisme.
Wij willen bij internationale marketing en acquisitie de samenwerking met de
bedrijven en instellingen uit de clusters en met landelijk opererende organisaties
als het Netherlands Foreign Investment Agency (hierna: NFIA) verder uitbouwen.
Hiertoe sluiten wij aan bij de ambities uit de genoemde (§ 1.4) Bedrijfslevenbrief van
de Minister van EL&I: effectievere promotie en Hollandbranding en strategische en
gerichte acquisitie.
Het uiteindelijke doel is gericht op het verbeteren van de internationale concurrentie
positie door het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de
innovatie- en concurrentiekracht van onze economie.
Wij hebben de lat op een reële hoogte gelegd, in het besef dat onze polsstok op het
gebied van internationale marketing en acquisitie, ook vanwege de beschikbare
middelen, niet te lang is. Maar ook vanuit het besef dat activiteiten op dit gebied al
door diverse organisaties in en buiten de provincie worden uitgevoerd. Wij zijn van
mening dat uit een betere samenwerking (zie ook de Bedrijfslevenbrief) van alle
partners met menskracht en middelen meer opbrengst valt te halen.

Hoe bereiken we dat?
Internationale marketing
Internationale investeringen komen niet vanzelf tot stand. Bedrijven dienen voor
hun expansie te beschikken over de juiste marktinformatie en toegang te hebben tot
de juiste (politiek-bestuurlijke) netwerken. En bij een internationale investerings
beslissing overweegt een bedrijf veelal verschillende landen, steden en regio’s.
Een regio die internationale investeringen wil aantrekken en stimuleren, moet fors
investeren in de bekendheid van haar unique selling points en (dus) in haar relaties.
Onbekend maakt immers onbemind. De concurrentie tussen landen, regio’s en
steden wordt daarbij steeds heviger. Historisch gegroeide banden bieden steeds
minder garanties voor behoud en vestiging van bedrijven.
Bij het aantrekken van investeerders gaat het erom dat potentiële investeerders de
economische usp’s van de provincie zo goed kennen en waarderen, dat zij besluiten
zich hier te vestigen.
Internationalisering MKB
Een sterk MKB is van grote waarde voor onze economie. De kracht van het MKB
wordt mede gevormd door de exportmogelijkheden die het heeft. Soms kan het de
kansen die een grotere markt biedt niet benutten, vanwege ontbreken van de juiste
kennis van markten en netwerken. Clustervorming is een stap in de goede richting,
maar een eenmaal gevormd cluster heeft veelal dezelfde (start-) problemen. Wij
willen daar waar mogelijk het MKB ondersteunen door het toegang te geven tot
onze netwerken en het opstellen van clusterinformatie voor de buitenlandse markt
(“think global, organize local”).
Branding
Voor de provincie Noord-Holland is een eigen naamsbranding uit een oogpunt van
kosten en tijd die gemoeid zijn om een merk “neer te zetten” geen optie. Wij zullen
dan ook gebruik maken van de door de rijksoverheid ontwikkelde branding van de
67) Voorbeelden van unique selling points (usp’s):
Harde = fiscale klimaat (corporate and expats), connectivity, nabijheid grote (EU-)markt, international zakenklimaat;
Zachte = sociaal culturele voorzieningen, quality of life.
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naam “Holland” en aansluiten bij de ambities hierover uit de Bedrijfslevenbrief.
Wij zullen met alle regio’s en clusters (buiten, maar wel in afstemming met de
MRA) een duidelijk internationaal economisch profiel over Noord-Holland
ontwikkelen. Dat bevat algemene en clusterspecifieke informatie.
Wij ondersteunen de ambities van het kabinet uit de Bedrijslevenbrief om het
postennetwerk ( ambassades, consulaten etc) toe te rusten om de Nederlandse
economische belangen in het buitenland optimaal te behartigen
Deze internationale economische diplomatie impliceert dat dit netwerk
voortdurend goed op de hoogte moet worden gehouden van de (potentieel) sterke
economische clusters in Nederland. Zo kan het in- en exportkansen benoemen,
zogenaamde leads* genereren en Nederland economisch promoten. Het maakt
hiertoe gebruik van algemeen promotiemateriaal (de harde en zachte usp’s van
Nederland; zie noot 66) en van gedetailleerdere (cluster-) informatie (zgn. sales
pitches).
Wij zullen de regie bij het opstellen en doorgeleiden van deze informatie over de
clusters in de provincie oppakken. De redenen voor het oppakken van de regie zijn:
•

deze clusters zijn voor de Noord-Hollandse economie van belang en hebben
groeipotentie

•

deze clusters worden door de huidige organisaties, die zich bezig houden met
internationale marketing, niet of onvoldoende actief bewerkt

•

voor alle partijen is er inhoudelijk, financieel en strategisch voordeel te
behalen.

Acquisitie
In Nederland zijn vele organisaties actief op acquisitiegebied: landelijk, provinciaal,
regionaal en gemeentelijk. Dit geldt ook voor Noord-Holland, waarbinnen de meeste
acquisitie wordt gepleegd voor de Amsterdam Metropolitan Area (via Amsterdam in
Business).
Ook het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is - mede in opdracht van onsactief op het gebied van acquisitie.
Daarnaast zijn (wij met) diverse organisaties binnen een cluster actief (bijv. – cluster
aerospace - Amsterdam Airport Area en – cluster landbouw/zaadveredeling - Seed
Valley).
Wij zullen geen acquisitieactiviteiten ontplooien in de Amsterdam Metropolitan
Area.
Een uitzondering maken wij als:
•

de lead door ons is ‘gescand’ (bijvoorbeeld uit onze zusterprovincie Shandong)

•

bestuursinzet wordt verlangd

•

de lead valt onder een cluster waarbij wij (ook) betrokkenheid hebben.

De meeste zgn. leads (voornemens tot buitenlandse investering; zie noot) komen
via het Nederlandse buitenlandse postennetwerk binnen bij het Hoofdkantoor van
het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Den Haag. De partners van
het NFIA –waaronder dus de PNH- krijgen gecodeerd toegang tot alle leads en
kunnen daar dus op inspelen.
In het geval van de provincie – elke lead doet ertoe- wordt eerst nagegaan wat voor
een soort bedrijf het is, welke reputatie het heeft etc. Vervolgens wordt beoordeeld
wie de “natuurlijke partners” in het proces (kunnen)zijn. Voor de provincie zijn
dat vooral MRA, AAA en ONHN. Als het een mogelijke vestiging buiten die
“gebieden” betreft, wordt de betreffende gemeente benaderd. Dit proces bepaalt of
de provincie passief of actief opereert.
In het (complexe en arbeidsintensieve) proces van acquisitie zitten vele fasen, van
eerste factfinding tot en met finale locatiekeuze. Veelal wordt er gewerkt “from
longlisting to shortlisting” en het is dus primair zaak op de eerste te komen: het
verzorgen van bidbooks toegesneden op de uitvraag. In de shortlistingfase worden
de contacten met een bedrijf persoonlijker en wordt er dieper op de
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vestigingswensen en mogelijke incentives ingezoomd. In deze fase is het niet
ongebruikelijk dat er bestuursinzet is, van de provincie alleen of samen met bijv.
een gemeente of rijk. De in 2009 geslaagde investering van een grote
vliegtuigbouwer uit Canada op Schiphol-Oost is een sprekend voorbeeld van
ambtelijke en bestuurlijke samenwerking van partners: op diverse momenten was
verschillende inzet nodig en dit goede samenspel heeft geleid tot het
bedrijfsbesluit om zich hier te vestigen.
Acquisitieprocessen – en ook de processen tot behoud van een bedrijf - zijn dus een
samenspel van bestuurlijke en ambtelijke actoren. Het is niet te duiden wie aan
het succesvolle einde van zo’n proces de beslissende actor is geweest. De casus met
de vliegtuigbouwer leert dat door dit samenspel de hoofddirectie in Canada het
gevoel kreeg “dat het in de provincie Noord-Holland wel goed zat”.
Inherent aan de inzet op leads is de mogelijkheid dat de investering naar een
andere regio gaat. Daar staat tegenover dat de participatie in het proces ook een
vorm van marketing is
Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zullen wij over acquisities in
2012 duidelijke en afrekenbare afspraken maken voor de clusters duurzame energie
en landbouw.
Wij onderschrijven de meerwaarde van de in de Bedrijfslevennota aangekondigde
Regiegroep Acquisitie en Vestigingsklimaat onder leiding van het ministerie EL&I;
dit overleg zal de samenwerking en afstemming bij acquisities en bij het behoud
van bedrijven bevorderen. Wij zullen voor alle partners in de provincie (muv. MRA)
een gecoördineerde input verzorgen ten behoeve van de Regiegroep over onder
werpen als (bevordering) investeringsklimaat.
Wij zullen onze acquisitie-inzet primair richten op de prioritaire clusters die zijn
benoemd in § 3.2 (5 clusters NHN). Ook zullen wij leads oppakken die mogelijk
heden bieden voor gemeenten die niet vallen onder de MRA of ONHN (zgn. witte
vlekken). In algemene zin geldt dat wij voor leads geen beperking qua land zien; wat
telt is dat een investering in Noord-Holland (Nederland) komt. Onze ambitie is om
25 leads per jaar voor buitenlandse investeringen buiten de MRA op te pakken,
zonder beperking van sectoren en afkomst.
Daarnaast zullen we in het kader van het behoud van investeerders (‘current
investors’) en input voor het investeringsklimaat per jaar 10 buitenlandse bedrijven
in Noord-Holland bezoeken buiten de MRA.

Missies en beurzen
De afgelopen jaren zijn diverse economische en bestuurlijke missies uit de provincie
Shandong in Haarlem/Noord-Holland ontvangen. De relatie van de provincie
Noord-Holland met de provincie Shandong dateert uit 1995. Het beleid is erop
gericht om bedrijven uit China aan te trekken en handel te bevorderen. Shandong
behoort al jaren tot de economische top 3 van China. Het huidige Memorandum of
Understanding dateert uit 2006 en geeft onder meer aan dat beide provincies zich
zullen blijven inspannen om de samenwerking te bevorderen op het gebied van
landbouw, milieu en MKB. Shandong verwacht dat de provincie Noord-Holland er
periodiek (met een missie) komt en verwacht ook dat ze in de provincie NoordHolland van harte welkom is. De provincie neemt die verantwoordelijkheid ook als
zij door andere overheden (het rijk, Amsterdam) wordt gevraagd om ambtelijk en/of
bestuurlijk een actieve rol te vervullen in het programma van een inkomende
buitenlandse missie.Ook is deelgenomen aan ‘factfinding’ missies uit China, India
en de VS.
Inkomende missies zijn bij uitstek gelegenheden om (Noord-) Holland internationaal
in de markt te zetten, aandacht te vragen voor onze economische ‘(speerpunt-)
clusters’ en goed geïnformeerd te worden over internationale marktbehoeften en
trends. Daarnaast zijn degenen die terugreizen naar hun land onze beste
ambassadeurs.
De ontvangst van buitenlandse delegaties zullen wij met bestuursinzet
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ondersteunen. De organisatie in Nederland van deze missies achten wij een
aangelegenheid voor onze partners. Zij zijn het beste in staat om aan delegatieleden
factfinding en bedrijfsbezoeken op maat te bieden.
Wij geven de voorkeur aan handelsmissies op het gebied van onze speerpunt
clusters.
Bestuurlijke missies – zgn. courtesy visits uit bijvoorbeeld onze zusterprovincies in
Azië – zullen wij conform de bestaande protocollen en met de inzet van de
Commissaris van de Koningin tegemoet treden.
Bij uitgaande handelsmissies sluiten wij aan op de Bedrijfslevennota, die
ondermeer aangeeft dat de effectiviteit van uitgaande missies moet worden
vergroot door de afstemming tussen rijk en decentrale overheden te bevorderen
(ondersteund door effectievere Holland-promotie; zie…). In dit kader zullen wij onze
ambitie richting onze zusterprovincie Shandong in China - één uitgaande
handelsmissie per collegeperiode en nadruk op investeringen naar Nederland –
inbrengen. Verder hebben de zogenaamde BRIC-landen onze speciale aandacht
vanwege de kansen die deze opkomende economieën bieden.
De provincie zal haar aanwezigheid op vakbeurzen rond genoemde clusters
beoordelen aan de hand van de marketing- en acquisitiemogelijkheden en inzet van
de partners. Wij nemen geen organisatorische werkzaamheden op ons.
Welke andere partijen zijn betrokken: gemeenten, clusterbedrijven, ONHN,
rijksoverheid, NFIA (strategische acquisitie), Amsterdam Airport Area etc
Welke middelen zetten we hiervoor in € 300.000.- per jaar

1
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De provincie zet zich de komende jaren in op de kerntaken: stimuleren van
regionale economische samenwerking en het tijdig voldoende ruimte beschikbaar
stellen voor economische activiteiten. Vervolgens is de vraag aan de orde op welke
thema’s die regionale samenwerking zich moet richten ter verbetering van de
internationale concurrentiepositie.
De regio’s waar de Randstad mee concurreert hebben goede scores op kenniseconomie
afgemeten naar R&D-intensiteit van de bedrijvigheid en innovatie), goede fysieke
bereikbaarheid en goede potenties van de beroepsbevolking (afgemeten naar omvang,
werkloosheidspercentage en opleidingsniveau). Van deze voor zowel de Randstad als
zijn concurrenten belangrijkste concurrentiefactoren scoort de Randstad op
bereikbaarheid en arbeidsmarkt goed, maar op de dimensies kenniseconomie
beduidend minder. De grootste beleidsmatige uitdaging ligt dus daar68).

Bovenstaande geeft een onderbouwing voor de keuze van het thema kennis
economie/innovatie. Ook het belang van de concurrentiefactor arbeidsmarkt wordt
onderschreven, maar tegelijkertijd ligt daar door vergrijzing een belangrijke
bedreiging. Ook de analyse van de Noord-Hollandse economie (hst 2) onderstreept
de keuze voor de thema’s kenniseconomie/innovatie en arbeidsmarkt.
Het thema toerisme komt ook voort uit de analyse van de Noord-Hollandse
economie. Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een
wezenlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van zowel de kust,
het platteland als het stedelijk gebied. Een aantrekkelijk toeristisch aanbod levert
een positieve bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van een regio en
vormt een belangrijke quality of life factor voor het aantrekken van de
kenniseconomie.
Daarnaast is ook de beschikbaarheid van bedrijfslocaties een belangrijke voorwaarde
voor een goede internationale concurrentiepositie [Uitvoeringsstrategie Plabeka]. Zo
blijkt de beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocaties een van de top-6 knelpunten
die een succesvolle innovatie en kennisontwikkeling in de Metropoolregio in de weg
staan69).

Tegelijk wordt met het thema werklocaties invulling gegeven aan de kerntaak
‘tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten’.

Clusterbenadering
Het ondersteunen van economisch sterke clusters is een belangrijk onderdeel van
het economisch beleid van rijk, de regio en Europa. In bijgaand kader staat
aangegeven waar deze clusterbenadering op is gebaseerd en waar de focus op
kenniseconomie en innovatie vandaan komt.
Het clusterconcept wordt eind negentiende eeuw geïntroduceerd door de
invloedrijke econoom Alfred Marshall (1890). In de jaren negentig van de vorige
eeuw ontstaat hernieuwde aandacht voor het clusterconcept, vooral dankzij
Harvard-professor Michael Porter. Hij brengt clustering naar voren als een
strategie in de context van een veranderende economie. Deze ‘nieuwe economie’
zou worden gekenmerkt door toenemende internationalisering en concurrentie
en een daarmee gepaard gaande behoefte aan economische groei op basis van
specialisatie in clusters, vooral van kennisintensieve en/of innovatieve
bedrijvigheid. Daar waar het clusterconcept van Porter zich aanvankelijk vooral
op nationaal niveau richt, verschuift het perspectief in de loop der jaren steeds
meer naar regionaal en lokaal niveau. Wanneer partijen, zoals ondernemingen,
toeleveranciers, serviceverleners, bedrijvigheid en instituties in verwante
sectoren in elkaars (fysieke) nabijheid verkeren, zou een specifieke setting
ontstaan waarin partijen onderling concurreren, maar vooral ook op allerlei

68) PBL, Balans van de Leefomgeving 2010
69) Presentatie project “irritators”–Boardvergadering 24 juni 2011

De provincie zet in op
verbetering van de
internationale concurrentie
positie door inzet op de thema’s
Kenniseconomie & Innovatie,
Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme &
Watersport
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manieren samenwerken (Porter, 1998, p. 197). De ‘unieke’ regionale of lokale
setting voorziet de deelnemende partijen van allerlei agglomeratievoordelen,
zoals verdergaande specialisatie, een gedeelde arbeidspool, kostenbesparingen,
een toegesneden infrastructuur en gedeelde voorzieningen. In de loop der tijd is
het accent steeds meer komen te liggen op het uitwisselen van specialistische
kennis binnen clusters (Cooke, 2001 e.a.). Hierdoor zouden bedrijven eerder in
staat zijn te innoveren en zich te onderscheiden van een toenemend aantal
concurrenten op een grotere markt.
Hoewel clustertheoretici vaak verschillende accenten leggen, bestaat er consensus
onder aanhangers ervan dat van clustering een positieve werking uitgaat. Het
rapport ‘Pieken in de Delta’ (2004) stelt dat steden profijt kunnen hebben van het
huisvesten van clusters en ook Europees beleid is vaak precies daar op gericht.
Partijen die deel uitmaken van clusters zouden kunnen profiteren van een set
agglomeratievoordelen, op basis waarvan zij blijvend kunnen innoveren,
concurreren en groeien(Porter, 1998, Storper, 1997).
Het Nicis concludeert dat er – eerder dan op lokaal niveau – binnen de Nederlandse
context vooral nog ruimte voor het clusterconcept op regionaal schaalniveau is.
Bron: Nicis, 2010 Clustering van bedrijven in de lokale economie
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Samenvatting afrekenbare doelstellingen:
Hoofddoelstelling:

Afrekenbaar doel/indicator

Verbeteren internationale concurrentiepositie van provincie NoordHolland.

• e
 en hogere economische groei (in de periode 2012-2015) van Noord-Holland ten opzichte van het Europees gemiddelde;
• top-5 positie van de Metropoolregio Amsterdam tussen de Global Business Gateways

Agendapunten:
Kenniseconomie en
innovatie

Werklocaties

1. AEB

• 600 ondersteunde MKB-ers via Kansenkanon
• Een EFRO-clusterregeling ter ondersteuning van de KIA.
• Bijdrage aan randvoorwaardelijke iconische AEB-initiatieven, zoals Campusvorming,
het Dakfonds, Open Data en Toponderwijs
• Verbinding van (bedrijven binnen) clusters AEB en NHN

2. Clustersamenwerking NHN

• P
 er cluster is voor 2013 een samenwerkingsvorm georganiseerd (vgl. met Agriboard of
Energyboard) of is vastgesteld welke manier van samenwerking bijdraagt aan innovatie in het cluster.
• Per cluster is voor 2013 een ontwikkelingsstrategie of uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de innovatie en concurrentiekracht.

3. Midden- en Kleinbedrijf

• 800 ondersteunde MKB’ers per jaar via Kansenkanon

4. Schiphol

• Afname van kantorenleegstand in de Schipholregio, relatief ten opzichte van de MRA.
• Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten opzichte
van MRA.
• Toename totale werkgelegenheid op kantoor en bedrijfslocaties in de Schipholregio.
• Projectrealisatie OLV Greenport voor 2015
• Uitgifte Schiphol Logistics Park zal starten voor 2015
• Realisatiebesluit HST Cargo terminal

5. Noordzeekanaalgebied

• v
 oor 2013 een geaccordeerde Visie Noordzeekanaalgebied 2040 door alle gemeenteraden van het NZKG en Provinciale Staten m.b.t. de ruimtelijke economische ontwikkeling van het gebied;
• op basis van de maatregelen uit het onderzoek optimale benutting bestaand havengebied zal het Masterplan Noordzeekanaal het initiatief nemen om partijen bij elkaar te
brengen om de maatregelen tot uitvoering te brengen.
• Op basis van het Quick Wins programma van het ministerie van I&M zal het Masterplan Noordzeekanaal voor de NZKG regio projecten inventariseren en aandragen.
• Jaarlijkse Monitor ontwikkeling bedrijventerreinen en werkgelegenheid
• Masterplan/provincie zet zich in voor de aanleg van de nieuwe zeesluis en koerst op
het eerste go/no go moment in 2012 en zal zich inzetten voor de tweede plan fase.
Voor 2015 zal de Staten een definitief go/no go besluit worden voorgelegd.

6. Greenport Aalsmeer /Agriboard
NHN

Greenport:
• De reconstructie van 237 ha (t/m 2025) verouderde glastuinbouwlocaties door o.a de
inzet van het provinciale TWIN-H programma herstructurering glastuinbouw Greenport Aalsmeer
• Actualisatie MLT2025 in 2012
• Opstellen van een innovatieprogramma in 2012 (aansluitend bij het thema Flowers en
Food van de AEB)
• A ansluiting van Greenport Aalsmeer op CO2 netwerk voor 2015
• Het verbeteren van de bereikbaarheid onder andere in relatie tot seaport (Noordzeekanaalgebied), airport (Schiphol), (parameter 10% reductie op de transporttijden van
bloemen naar de veiling eind 2015)
• De positionering en versterking imago van de sector (parameter: aantal bezoekers paviljoen Bloomin’Holland op de Floriade 2012)
Agriboard:
• d
 e ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda in 2012, waarin de thema’s worden benoemd die op lange termijn zeer relevant zijn voor de Agribusiness
• de ontwikkeling van 4 concrete innovatieclusters in 2013 met pionierende ondernemers uit de regio, welke aansluiten bij de thema’s als nieuwe agrologistieke concepten
en verwaarding van reststromen.
• kennisdeling richting alle belanghebbende stakeholders in en buiten de regio (olievlekwerking en positionering):
a. voor Seed Valley een onderzoek in 2012 naar de vestiging van een regionaal centre
of excellence
b. het opstellen van een bidboek voor de Floriade in 2012

7. Bedrijventerreinen

• H
 erstructurering van 870 ha in de periode 2009-2013.
• Voor de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vaststellen van zorgvuldige planningsopgaven (2 voor Noord-Holland) voor werklocaties.
• Voor de drie regio’s in Noord-Holland Noord laten vaststellen van samenhangende bedrijventerreinen-programma’s voor 2013 (Plabeka-aanpak).
• Jaarlijks vaststellen van monitor werklocaties
• A ansluiten op verzakelijking door invullen rol van marktmeester en HIRB-privaat

8. Kantoren

• O
 pnemen nieuwe planningsopgave kantoren NHZ in Structuurvisie (2012).
• In 2013 vaststellen van nieuwe planningsopgave kantoren in NHN.
•  Jaarlijks vaststellen van provinciale monitor bedrijventerreinen en kantoren.
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Arbeidsmarkt en
onderwijs

Toerisme en watersport

9. Detailhandel

• r egionale afstemming verder vergroten door de Regionale Adviescommissies Detailhandel
• in 2013 een evaluatie van de werking van de Regionale Adviescommissies
• alle regio’s beschikken voor 2015 over een actueel regionaal detailhandelsbeleid
• jaarlijkse Monitor Detailhandel
• In 2014 evalueren we de toegevoegde waarde van het Koopstromenonderzoek

10. Aansluiting op innovatieve clusters

• M
 inimaal 4 Centra voor Innovatief Vakmanschap of Centers of Expertise in Noord-Holland in 2015, gericht op de Noord-Hollandse sterke regionale clusters.
• In Noord-Holland Noord worden clusteroverstijgende vraagstukken geïdentificeerd
(eerste inventarisatie in 2012) en gezamenlijk opgelost; dit leidt tot meer aanbod van
arbeid voor de sterke regionale clusters in 2015.
• In Noord-Holland Zuid is het mbo vanaf 2013 betrokken bij de AEB.

11. Afstemming onderwijs en bedrijfsleven

• J aarlijkse Monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs Noord-Holland
• Kenniswerkplaats in Noord-Holland Noord met jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20 studentgroepen.
• Realisatie van leer-/kennisarrangementen in Noord-Holland Zuid in 2012 of 2013;
daarna jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20 studentgroepen.
• Een helder en actueel overzicht van de bestaande arbeidsmarkt & onderwijs projecten
in 2015.

12. Kwaliteitsverbetering toeristisch product

•
•
•
•

13. duurzaam ruimtegebruik stimuleren

•
14. versterken positie NH als watersportprovincie

•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumenten

 ormele oprichting van de Leisure Board (in 2012) en 3 concrete projecten per jaar;
F
Uitvoering van 6 promotionele activiteiten samen met het bedrijfsleven per jaar;
Samenwerking binnen 3 cultuurtoeristische projecten per jaar;
Er zullen 6 gemeenten EcoXXI gecertificeerd zijn voor 2013. Bij succes zal het aantal
deelnemende gemeenten worden uitgebreid;
De 10 kustgemeenten hebben in 2012 een profiel opgesteld waarvan toerisme deel
uitmaakt;
Op alle Noordzeestranden wappert in 2015 de Blauwe Vlag.
Ontwikkeling van 2 regionale beeldverhalen voor 2015;
De opgave voor het aantal hectares zullen wij herijken en wij zullen een nieuwe
opgave voor verblijfsaccommodatie en jachthavens vaststellen (voor 2013);
Jaarlijks 2 onderzoeksrapporten die input leveren voor vraaggerichte gebiedsontwikkeling;
Er worden 2 structureringsplannen op regionaal niveau opgesteld voor 2015.
In 2013 zal 10% groei gerealiseerd zijn van het economische effect van riviercruise- en
motorchartervaart t.o.v. 2010;
In 2012 en 2014 publicatie van watersportmonitor Noord-Holland
In 2012 publicatie van het kader voor watersport en de toekenning van WED middelen

a. Regionale samenwerking

Omvormen RES-en IJmond en Zuid-Kennemerland tot REO3

b. Regionale ontwikkelingsbedrijven

• in 2012 het takenpakket van ONHN herijken
• RON zal zich concentreren op de ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij in
Zaanstad
• SADC: programmabureau ontwikkeling ACT

c. Internationale marketing en acquisitie

Opstellen en onderhouden van een actueel economisch profiel
25 leads per jaar buiten de MRA
1 uitgaande handelsmissie naar Shandong per collegeperiode
10 buitenlandse bedrijven bezoeken in NH buiten MRA
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Opdrachtformulering
1. Herstructurering
Overzicht maken hoeveel hectares er per provincie zijn geherstructureerd, met doorkijk naar
“harde en zachte” plannen. Inclusief inzicht in welke van deze plannen waarschijnlijk vervalͲ
len onder invloed van crisis (terugtrekken subsidies of wegvallen gemeentelijke cofinancieͲ
ring). Eerste overzicht (alleen voor provincies zelf) in 2012, tweede eind 2013 (openbaar,
i.v.m. evaluatie convenant). Dit overzicht moet niet het karakter hebben van verantwoording
en controle achteraf.
2. Ladder voor duurzame verstedelijking
Analyseren hoe provinciaal wordt omgegaan met toepassing Ladder voor duurzame versteͲ
delijking (voorheen SERͲladder).
3. Financiën
Onderzoeken welke nieuwe financieringsvormen voor goed bedrijventerreinenbeleid mogeͲ
lijk zijn, samen met andere stakeholders en hierover bestuurders adviseren.
E.e.a. tegen achtergrond van stagnerende economie en rap verslechterende grondposities
gemeenten. Vragen: hoeveel kost niets doen, hoe kunnen we d.m.v. nieuwe aanpak waardeͲ
creatie voor elkaar krijgen, inzetten op regionale grondbedrijven, mogelijkheden verkennen
van verkapitaliseren toekomstige OZBͲstijging, van grondexploitatie naar gebiedsexploitatie,
heroverwegen actieve grondpolitiek, nieuwe instrumenten nodig (stedelijke herverkaveling,
tijdelijke herbestemming, BIZͲachtige wet)?
4. Best practises en kennisuitwisseling bedrijventerreinenbeleid
Aangezien het bedrijventerreindossier is gedecentraliseerd aan provincies, is een gezamenlijk
geformuleerd bedrijventerreinbeleid niet nodig. (NB: De afspraken uit het Convenant blijven
wel uitgangspunt.) Wel kunnen provincies van elkaar leren: best practises, ervaringen en
instrumenten zullen worden uitgewisseld. De werkgroep stelt een groslijst op van best (en
worst!) practises.
5. Monitoring
Van oudsher wordt de IBISͲenquête gebruikt voor het monitoren van bedrijventerreinen. Dit
systeem is landsdekkend, digitaal toegankelijk en wordt door het ministerie van I&M (voorͲ
heen VROM) beheerd. Het ministerie overweegt nu hiermee na 2014 te stoppen. Hoe gaan
de provincies hiermee om?
Praktisch
Combinatie van “fysieke” vergaderingen, gedachtewisselingen via eͲmail en (speciaal daarͲ
voor opgezette) sociale media toepassingen, brainstormsessie met sprekers van buiten,
workshops (gebruik makend van al geplande workshops, dus niet per se door IPO georganiͲ
seerd. Er gebeurt namelijk al heel veel in het netwerk, het gaat meer om alle gegenereerde
ideeën ook slim samen te brengen).
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1 bijlage(n)
Betreft: Stand van Zaken Herijking behoefteraming
werklocaties NHN

Nota GS-staf

(N.B. De rubrieken 1 t/m 6 altijd in deze volgorde uitwerken)
1. Doel van de bespreking/toelichting
Bespreking stand van zaken bij de “herijking behoefteraming
werklocaties Noord-Holland Noord”.
Toelichting:
Sinds de bestuurlijke bijeenkomst op 17 oktober zijn de volgende acties
uitgevoerd:
- De aanbodatlas (overzicht van alle locaties in NHN) is
samengesteld en verspreid;
- 5 clustertafels georganiseerd (15, 20 en 21 november);
- Via een web-enquête is bij 183 ondernemers aanvullende
informatie opgevraagd;
- Er wordt nu een eerste raming uitgevoerd volgens het
basisscenario.
In de bijlage worden de resultaten van de clustertafels en de web-survey
gerapporteerd. De belangrijkste conclusies zijn:
Web enquête:
- Over alle sectoren bezien blijft werkgelegenheid constant;
- De bedrijven uit de 5 speerpuntclusters groeien harder dan de
bedrijven uit de overige clusters en zullen naar verwachting
blijven groeien;
- Bij bestaande bedrijven op bedrijventerreinen zullen de
schommelingen in werkgelegenheid grotendeels worden
opgevangen binnen het bestaand pand;

1|4
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-

Er zal waarschijnlijk extensiever (meer m2 per arbeidsplaats)
gebruik worden gemaakt van bedrijfspanden op
bedrijventerreinen;
- Alleen bij kantoren verwacht men een intensiever gebruik;
- 1/3 van de respondenten is afgelopen 5 jaar op zoek geweest
naar nieuwe locatie en 1/3 daarvan heeft die ook gevonden.;
- De zoektocht is voornamelijk op korte afstand (55% binnen
10km, 25 % binnen regio). Dit roept vooral op tot lokaal
maatwerk;
- Kwalitatief lijkt er alleen een gebrek aan waterzijdig ontsloten
locaties;
Maritiem-cluster:
- Voldoende zeehaventerrein voor de toekomst, als RHB ook
ontwikkeld wordt.
- Geen behoefte aan nieuwe raming, maar meer aan visie hoe de
verschillende zeehaven-locaties in samenhang worden
ontwikkeld.
Agribusiness:
- Geen behoefte aan nieuwe raming en cijfers.
- Niet meer ruimte voor bedrijventerreinen, maar bestaande
ruimte beter invullen.
- Meer behoefte aan visie hoe en waar agribusiness ondersteund
wordt.
- Geen Agriport + Distriport; liever bestemming van Agriport
verruimen.
Handel & Logistiek:
- NHN is geen logistieke regio (alleen interessant voor regionale
distributie).
- Grote terreinen ga je niet meer vullen (groei door innovatie).
- Geen marktbasis onder Distriport, hef beperkingen op Agriport
en ’t Zevenhuis op.
Energie:
- 4 locaties waar het voor dit cluster gaat gebeuren: RHB,
Wieringerwerf, Boekelermeer en ECN-terrein.
- Kansen voor duurzame energie benutten bij inrichting van
bedrijventerreinen (zon en biomassa).
Health:
- Geen grote onderzoeksinstellingen maar wel veel med-tech
bedrijven.
- Decentralisatie van de zorg vraagt om ‘bedrijfs’-ruimte in
bebouwd gebied; niet op bedrijventerreinen..
Overall wil men vooral dat de overheid meer meedenkt met de bedrijven
die willen groeien (ook als die in dorpslinten zitten).
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Met deze input gaan we een behoefteraming samenstellen gericht op de
6 basissectoren (reguliere productie, bouwnijverheid, handel&logistiek,
consumentendiensten, zakelijke diensten, overheid en overig).
De raming naar deze basissectoren is de basis voor match van vraag en
aanbod in kwantitatieve zin (ha’s). De hieruit voortvloeiende getallen,
zijn input voor de te voeren discussierichting “beperkte behoefte aan
nieuwe terreinen, en meer focus op bestaande locaties”.
De input vanuit de speerpuntclusters gebruiken we in kwalitatieve zin.
Vanuit een visie wordt aangegeven waar deze in ruimtelijke zin
behoefte aan hebben, en welke locaties hierbinnen het meest
ondersteunend zijn aan de ontwikkeling van de verschillende clusters.
We ramen dus niet specifiek voor de 5 speerpuntclusters(die
deelverzamelingen zijn binnen de basissectoren), aangezien ramingen
voor de speerpunten niet exact zijn te bepalen (clusters vaak te klein),
ze mogelijk contraproductief werken, niet gewenst worden geacht
vanuit de ondernemers en ze kunnen zorgen voor onwenselijke
discussies. Voorkomen moet worden dat ten aanzien van de
doorontwikkeling van de speerpuntclusters de discussie gaat over het al
dan niet ontwikkeling van nieuwe terreinen. Bij de speerpuntclusters
moet het meer gaan over de kwalitatieve behoefte. Hoe kunnen de
speerpunt clusters, binnen de bestaande (plan)terreinen worden
gefaciliteerd en ondersteund.
2. Voorstel tot besluitvorming
Kennis te nemen van de resultaten van de web-survey en de
clustertafels.
Akkoord te gaan met de raming naar zes basissectoren en een
ruimtevisie te formuleren voor de 5 speerpuntclusters (waar deze in
ruimtelijke zin behoefte aan hebben, en welke locaties hierbinnen het
meest ondersteunend zijn aan de ontwikkeling van de verschillende
clusters).
3. Financiële, personele en juridische consequenties
Geen
4. Communicatieve consequenties
Geen
5. Wijze van totstandkoming
Afgestemd met Tom Lips en Maartje van de Ven.
6. Verdere procedure
Half januari 2013 zal er een eerste behoefteraming liggen.
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Medio februari 2013 worden bijeenkomsten gepland voor het
doorspreken van deze raming met alle klankbordgroepen tezamen en
met de clustervertegenwoordigers.
Op donderdag 28 maart (14-17.30u) zal op een regionale bestuurlijke
bijeenkomst om instemming met de behoefteraming worden gevraagd.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 17 april 2012 15:43
RE: leegstandcijfers bedrijventerreinen
export_bedrijven_20120402-1442(incl verkoopprijs).xlsx; 2008%20-%
20Leegstand%20op%20bedrijventerreinen%20-%20PropertyNL.pdf

Hallo
Betrouwbare leegstandscijfers op bedrijventerreinen levert onze monitor niet op
In onze monitor wordt gevraagd naar een inschatting (door de gemeentelijke contactpersoon) van het % leegstand op
bedrijventerreinen
Die vraag wordt niet volledig beantwoord en meestal is de leegstand ook niet voldoende bekend bij de
contactpersoon
Maar goed, het is het enige dat we op dat gebied hebben
In het bijgaande bestand stuur ik je de resultaten van onze monitor 2012 met in kolom AZ het antwoord op de vraag
naar het % leegstand
In het algemeen is de leegstand op bedrijventerreinen lager dan de leegstand van kantoren (Zie ook bijgaand (oud()
artikel van Jacques van Dinteren in PropertyNL van januari 2008)
Ik denk echter wel dat de onderbenutting van onze bedrijventerreinen aanzienlijk is omdat veel panden gedeeltelijk
leegstaan of niet effecient benut worden, maar harde cijfer daarover heb ik niet.

Met vriendelijke groet

Van:
Verzonden: dinsdag 17 april 2012 14:59
Aan:
Onderwerp: leegstandcijfers bedrijventerreinen
Hoi
Ik was op zoek naar actuele leegstandcijfers voor bedrijventerreinen maar kan ze even niet vinden. Heb jij ze zo
voorhanden?
Groet

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 17 april 2012 15:53
FW: leegstandcijfers bedrijventerreinen
export_bedrijven_20120402-1442(incl verkoopprijs).xlsx; 2008%20-%
20Leegstand%20op%20bedrijventerreinen%20-%20PropertyNL.pdf

voor geval je afvraagt hoe je het bestand kon lezen Er zat een filter op: heb ik de bijgaande versie
gecoorigeerd.
Met vriendelijke groet

Van:
Verzonden: dinsdag 17 april 2012 15:43
Aan:
Onderwerp: RE: leegstandcijfers bedrijventerreinen

Hallo
Betrouwbare leegstandscijfers op bedrijventerreinen levert onze monitor niet op
In onze monitor wordt gevraagd naar een inschatting (door de gemeentelijke contactpersoon) van het % leegstand op
bedrijventerreinen
Die vraag wordt niet volledig beantwoord en meestal is de leegstand ook niet voldoende bekend bij de
contactpersoon
Maar goed, het is het enige dat we op dat gebied hebben
In het bijgaande bestand stuur ik je de resultaten van onze monitor 2012 met in kolom AZ het antwoord op de vraag
naar het % leegstand
In het algemeen is de leegstand op bedrijventerreinen lager dan de leegstand van kantoren (Zie ook bijgaand (oud()
artikel van Jacques van Dinteren in PropertyNL van januari 2008)
Ik denk echter wel dat de onderbenutting van onze bedrijventerreinen aanzienlijk is omdat veel panden gedeeltelijk
leegstaan of niet effecient benut worden, maar harde cijfer daarover heb ik niet.

Met vriendelijke groet

Van:
Verzonden: dinsdag 17 april 2012 14:59
Aan:
Onderwerp: leegstandcijfers bedrijventerreinen
Hoi
Ik was op zoek naar actuele leegstandcijfers voor bedrijventerreinen maar kan ze even niet vinden. Heb jij ze zo
voorhanden?
Groet

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 8 augustus 2012 12:19
der

agendapunt staf run Simon Loos
stafrun 13082012simonloos.pdf

Hallo
Hierbij stuur ik je stafnota + bijbehorende stukken voor het agendapunt â€œUitbreiding Simon Loos Wognumâ€
voor staf van Run a.s maandag.
Het PDF-en ging lekker, precies zoals je mij vertelde.
Ik breng je ook nog een uitgeprint exemplaar.

Met vriendelijke groet
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Samenvatting en conclusies

Achtergrond en doelstelling
De provincie Noord-Holland heeft ECORYS opdracht gegeven de ruimtebehoefte tot
2020 te ramen in de drie deel regio’s van Noord-Holland Noord en inzicht te verschaffen
in de verhouding tussen vraag en aanbod. Tevens wordt er een doorkijk geboden in de
ruimtebehoefte in de periode na 2020.
Echter, niet alleen kwantitatief is voldoende ruimte belangrijk. Juist het bieden van de
gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen is van groot belang voor het gezond houden van
de (regionale) economie. Een regio met een diversiteit aan kwaliteit van
bedrijventerreinen zorgt voor het aantrekken van nieuwe en behoud van bestaande
bedrijvigheid. Bedrijven zijn actief in verschillende economische clusters en vragen ieder
om maatwerk. Kwaliteit is daarom bepalend voor het nieuwe beleid.
De doelstelling van het onderzoek is gericht op de matching van de kwaliteit van vraag en
aanbod van bedrijventerreinen:
Breng in beeld in hoeverre de vraag naar bedrijventerreinen kwalitatief aansluit op het
huidige en geplande aanbod in de regio West-Friesland tot 2020. Geef hierbij tevens
inzicht in de tekorten en overschotten aan vestigingsmogelijkheden per type
bedrijvigheid.
Het is hierbij belangrijk dat de kwalitatieve match primair ‘beleidsarm’ is uitgevoerd.
Dat wil zeggen dat de analyse vanuit de vestigingscriteria van ondernemers heeft
plaatsgevonden, zonder direct rekening te houden met beleidsmatige aspecten binnen
gemeenten en provincie (bijvoorbeeld het weren van kantoren en detailhandel op
bedrijventerreinen). Dit betekent dat de resultaten het benodigde inzicht biedt om beleid
op te kunnen formuleren en/of te verdedigen. Bovendien dient benadrukt te worden dat de
voorgestelde invulling van de bedrijventerreinen (zie Hoofdstuk 5) geen programmering
betreft, en dat ook daarin dus alleen de autonome vraag is meegenomen.
De belangrijkste resultaten
De uitbreidingsvraag vanuit de regio zelf bedraagt tot 2020 ca. 95 ha netto (volgens het
TM-scenario) tot 120 ha netto (volgens het GE-scenario).1

1

4

Opgemerkt dient te worden dat het hier uitsluitend gaat om bedrijventerreinen. De ruimtebehoefte voor kantoorlocaties
(anders dan kantoorachtige bedrijven op bedrijventerreinen) wordt hier bijvoorbeeld dan ook buiten beschouwing gelaten.
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Op de bedrijventerreinen komt tot 2020 een totaal uitgeefbaar areaal van ca. 232 ha
beschikbaar als alle plannen worden uitgevoerd2.
Om een goed beeld te krijgen van de verhouding tussen vraag en aanbod, moeten een
aantal beleidsrijke aspecten worden meegenomen welke de omvang van de vraag
beïnvloeden.
Onderstaande tabel laat het totaaloverzicht zien van vraag- en aanbodzijde, met daaraan
toegevoegd het effect van de verschillende beleidsrijke aspecten.3
Tabel 0.1

Invloed beleidsrijke aspecten op de balans tussen vraag- en aanbodzijde
Periode 2008-2020
(aantal ha’s netto)
TM-scenario / minimum

GE-scenario / maximum

232

232

95

120

Aanbodzijde
Totale aanbod4
Vraagzijde
Autonome uitbreidingsvraag
Bovenregionale vraag (excl. Distriport N-H)
Bovenregionale vraag Distriport N-H5

13

13

Niet bepaald

Niet bepaald

IJzeren voorraad

22

46

Totale vraag

130

179

Subsaldo

102

53

(-) Beleidsrijke aspecten
- Transformatie

7

7

- Hergebruik industriële locaties

-9

-14

- Ruimtewinst nieuwe terreinen

-14

-18

- Ruimtewinst bestaande terreinen

-1

-1

- Terugdringen uitgaande pendel

10

50

Extra vraag door beleidsrijke aspecten

-7

24

109

29

Saldo na meenemen beleid

Los van de beleidsrijke aspecten, is het saldo van aanbod en vraag 53 (GE/maximum) tot
102 ha (TM/minimum). Dit saldo geeft dus aan hoeveel meer aanbod er zal zijn, dan dat
er vraag valt te verwachten, zonder expliciet rekening te houden met beleid dat de vraag
beïnvloedt.

2
3

4
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Zie hoofstuk 3.
Aangezien het weren van MC 1 en 2 een beleidsmaatregel is waarvan de realiseerbaarheid laag wordt ingeschat, ontbreekt
deze in het overzicht.
Het gaat hier om zowel harde als zachte plannen. Omdat verreweg het grootste deel van de plannen in West-Friesland nog
niet concreet vastgesteld zijn, wordt het niet zinvol geacht om aan de hand van een uitsplitsing naar “hard” en “zacht”, een
bandbreedte op te nemen voor het aanbod.
Het bepalen van de bovenregionale vraag die bij de realisatie van Distriport Noord-Holland wordt gegenereerd, valt buiten
de scoop van dit onderzoek, en wordt hier dan ook verder buiten beschouwing gelaten. Zoals in hoofdstuk 2 staat
aangegeven, kan los van dit terrein ongeveer 1 ha netto per jaar worden verwacht.
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Daarbij wordt wel rekening gehouden met het aantrekken van bedrijvigheid van buiten de
regio (zonder daarin de impact van Distriport Noord-Holland mee te nemen) en het
aanhouden van een ijzeren voorraad, maar nog niet met de ambitie om de uitgaande
pendel tegen te gaan6.
Indien de beleidsrijke aspecten worden meegenomen, is vooral het terugdringen van de
uitgaande pendel essentieel. Voor de terugdringing van de uitgaande pendel gaan we uit
van de ambitie van minimaal 2.000 en maximaal 10.000 personen, waarvan 30% op
bedrijventerreinen moet/kan worden geaccommodeerd. Dit resulteert in een extra
ruimtebehoefte van 10 tot 50 ha. In totaal leiden de beleidsrijke aspecten respectievelijk
tot 7 ha minder, dan wel 24 ha meer vraag.
Het positieve “Saldo na meenemen beleid” van 29 (GE/maximum) tot 109 ha
(TM/minimum) betekent dat de regio West-Friesland, met de bestaande plannen, tot 2020
in principe voldoende aanbod creëert om de vraag vanuit het bedrijfsleven op te kunnen
vangen. Er is een ijzeren voorraad beschikbaar om fluctuaties in de markt op te kunnen
vangen en er wordt aanbod gecreëerd om de uitgaande pendel terug te dringen.
In de minimumvariant kan een deel van het geplande aanbod beter later in de tijd worden
gerealiseerd dan nu gepland. Er zal dan dus meer moeten worden gefaseerd. Voorwaarde
is wel dat de ambities op het gebied van hergebruik van locaties en ruimtewinst ook
daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Op basis van deze conclusies, raden wij de gemeenten in de regio West-Friesland aan om
het aanbod aan terreinen in de tijd goed op elkaar af te stemmen. Zeker voor de grotere
gemeenten is afstemming van de omvang, de kwaliteiten en de fasering van de grotere
terreinen essentieel.
Invloed van beleid nader beschouwd
Belangrijk is dat wij hier alleen in beeld brengen wat de gevolgen van beleid zijn voor de
vraagzijde. Wij zijn ons er van bewust dat er bij de gemeenten en de provincie een aantal
andere essentiële beleidsaspecten zijn die van invloed zijn op het accommoderen van
bedrijvigheid op bedrijventerreinen. De belangrijkste twee zijn het weren van
dienstverleners en detailhandel op bedrijventerreinen. Dit heeft geen directe invloed op de
vraag naar terreinen en is daarom hier niet expliciet opgenomen. Bij de match van vraag
en aanbod besteden wij hier wel aandacht aan.
Er zijn verschillende beleidsmaatregelen die, als ze ook daadwerkelijk doorgevoerd
worden, effect hebben op de noodzaak om extra bedrijventerreinoppervlak aan te leggen.
Sommige maatregelen hebben tot gevolg dat er méer, en andere juist dat er mìnder ruimte
nodig is. De waarschijnlijkheid dat een bepaalde maatregel ook gerealiseerd kan worden
(de “realiseerbaarheid”), verschilt nogal.

6

6

Extra woningbouw vanuit de verstedelijkingopgave, betekent ook meer ruimte voor werk, om de woon-werk balans in
evenwicht te houden/krijgen.
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Zo is het zeer aannemelijk dat er op zowel bestaande als nieuwe terreinen een bepaalde
mate van ruimtewinst zal worden behaald en dat een deel van de industriële locaties in de
toekomst door andere typen bedrijven zal worden gebruikt. De vraag is alleen of de
geambieerde ruimtewinst op nieuwe terreinen kan worden gerealiseerd en of het
hergebruik van industriële locaties kan worden geëffectueerd. Hier bestaat thans nog
onzekerheid over.
Deze onzekerheid bestaat ook bij de idee van het weren van (de uitbreiding) van
milieucategorie (MC) 1 en 2 bedrijven. Het is nog onduidelijk hoever de ambitie op dit
punt reikt en in hoeverre dit ook realiseerbaar is. Wij achten het niet realistisch om de
activiteiten in de MC 1 en 2 integraal te weren op bedrijventerreinen en bovendien
ongewenst in verband met de potentiële overlast van extra verkeer in de woonwijken.
Niettemin mag wel enig effect worden verwacht van gericht stimuleringsbeleid om meer
bedrijvigheid in woongebieden te huisvesten. Daarbij moet vooral gedacht worden aan
bedrijvigheid uit de clusters Consumentendiensten en Dienstverlening, die doorgaans
beter te mengen is.
Het grootste beleidsmatige effect op de noodzaak voor nieuwe bedrijventerreinen is
afkomstig van een beleidsaspect dat leidt tot extra ruimtevraag en daarmee de noodzaak
tot het realiseren van meer bedrijventerreinen. Het betreft het terugdringen van de
uitgaande pendel, om de balans tussen wonen en werken meer in evenwicht te brengen.
De haalbaarheid van dit aspect is echter met veel onzekerheid omgeven. Afhankelijk van
het ambitieniveau en het succes leidt deze beleidslijn tot een extra vraag van tientallen
hectaren netto bedrijventerrein. In de regio West-Friesland is nadrukkelijk met deze
ambitie rekening gehouden en wordt hier bewust aanbod voor gecreëerd.
De kwaliteit van het aanbod
Voor elk van de onderscheiden economische clusters beschikt de regio over kwalitatief
goede vestigingslocaties. De terreinen die in het algemeen de meeste kwaliteit bieden zijn
de twee grote: Distriport Noord-Holland en ‘t Zevenhuis. Deze grootschalige terreinen
combineren een goede bereikbaarheid met een goede omgevingskwaliteit.
Deze terreinen zijn daarmee uitermate geschikt voor bedrijven uit alle vier de clusters.
Distriport Noord-Holland heeft echter een thematische insteek en zal zich in eerste
instantie richten op grootschalige (bovenregionale) Transport & Groothandel, en het is
dus de vraag of dit een optie zal zijn voor de overige drie clusters. De goede
omgevingskwaliteit, die ook Schepenwijk kenmerkt en die ook voor het terrein Hofland
valt te verwachten, is vooral van belang voor bedrijven uit de clusters
Consumentendiensten en Dienstverlening.
Als bovengemiddeld scorende locatie voor huisvesting van logistieke en
industriële/bouwbedrijven kan het terrein Vredemaker Oost nog worden genoemd.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is voor alle clusters van bedrijvigheid een belangrijke vestigingsfactor en
daarmee een cruciale factor in de kwaliteit van bedrijventerreinen. De belangrijkste
ontsluitingsweg is de A7 die dwars door de regio loopt.
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De in de nabijheid van deze rijksweg gelegen bedrijventerreinen en met name de
(toekomstige) terreinen Distriport Noord-Holland en ’t Zevenhuis beschikken mede door
de goede autobereikbaarheid over goede kwaliteiten voor verschillende clusters.
Terreinen in (sub)regionaal perspectief
De gehanteerde methode zet terreinen op een objectieve wijze naast elkaar en vergelijkt
de voorhanden zijnde kwaliteiten. Ligging en (auto)bereikbaarheid spelen daarbij een
belangrijke rol, waardoor terreinen met een meer perifere ligging lager scoren dan de
meer centraal en aan de snelweg gelegen terreinen. Dit betekent echter niet dat de meer
perifere terreinen van onvoldoende kwaliteit zijn en geen marktpotenties hebben.
Integendeel, deze terreinen beiden juist goede kwaliteiten voor met name kleinschaliger
lokale bedrijven. De kwaliteiten van de terreinen in de regio voldoen in algemene zin aan
de eisen van lokale bedrijven.
Focus op kwaliteit en fasering
Op basis van de analyse van de kwantiteit en de kwaliteit van vraag en aanbod van
bedrijventerreinen komen we tot de volgende conclusies:
•
Er is en komt in West-Friesland ruim voldoende aanbod beschikbaar om de
ruimtevraag uit de verschillende clusters tot 2020 op te vangen.
•
In de huidige plannen voor de regio West-Friesland wordt zowel ingezet op de
grootschalige ontwikkeling van regionale terreinen als op de grootschalige
ontwikkeling van lokale terreinen. De kans bestaat dat de vraag ruim wordt
overtroffen door het aanbod. Onderlinge afstemming van de terreinen is noodzakelijk.
Deze dient vooral gericht te zijn op de fasering en segmentering van de terreinen. Er
moet worden voorkomen dat tegelijkertijd te veel van hetzelfde aanbod wordt
gecreëerd.
•
Er zijn een groot aantal lokaal georiënteerde terreinen, met voldoende tot goede
kwaliteiten om vraag vanuit het lokale bedrijfsleven te accommoderen.
•
De twee grote terreinen die gepland staan in de regio: Distriport Noord-Holland en ’t
Zevenhuis, die samen bijna 60% van de toekomstige, potentiële capaciteit
vertegenwoordigen, hebben een vergelijkbaar kwalitatief profiel en kunnen tot op
zekere hoogte als substituten beschouwd worden. Alhoewel Distriport Noord-Holland
zich in eerste instantie richt op grootschalige Transport & Groothandel bestaat het
gevaar van concurrentie met ‘t Zevenhuis indien het profiel van het terrein wordt
verbreed. Programmatische afstemming tussen deze twee is essentieel voor een
gezonde regionale bedrijventerreinenmarkt.
Voor wat betreft de opvang van vraag uit de sector Agribusiness, is de ruimte die
vrijkomt na herstructurering van het voormalige Greenery-terrein, WFO Oost, zeer
geschikt. Toch mag niet uit het oog worden verloren dat het net buiten de regio gelegen
Agriport A7 (gemeente Wieringermeer) eveneens een uitermate interessante locatie is
voor deze activiteiten.
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1 Aanleiding, doel en leeswijzer

1.1

Aanleiding

Regionale afstemming is een voorwaarde
De regio en de provincie spelen een belangrijke rol bij het bereiken van een divers aanbod
van bedrijventerreinen. Er moet bij het ontwikkelen en herstructureren van
bedrijventerreinen verder worden gekeken dan de eigen gemeentegrenzen. Het is de regio
die economische ontwikkelingen – bedrijvigheid – moet kunnen accommoderen.
Regionale afstemming is van groot belang om een concurrentiestrijd tussen gemeenten te
voorkomen.
Kwaliteit en maatwerk zijn bepalend voor nieuw beleid
De provincie Noord-Holland heeft ECORYS opdracht gegeven de ruimtebehoefte tot
2020 te ramen in de drie deelregio’s van Noord-Holland Noord en inzicht te verschaffen
in de verhouding tussen vraag en aanbod. Tevens wordt er een doorkijk geboden in de
ruimtebehoefte in de periode na 2020.
Echter, niet alleen kwantitatief is voldoende ruimte belangrijk. Juist het bieden van de
gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen is van groot belang voor het gezond houden van
de (regionale) economie. Een regio met een diversiteit aan kwaliteit van
bedrijventerreinen zorgt voor het aantrekken van nieuwe en het behoud van bestaande
bedrijvigheid. Bedrijven zijn actief in verschillende economische clusters en vragen ieder
om maatwerk. Kwaliteit is daarom bepalend voor het nieuwe beleid.

1.2

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is gericht op de matching van de kwaliteit van vraag en
aanbod van bedrijventerreinen:
Breng in beeld in hoeverre de vraag naar bedrijventerreinen kwalitatief aansluit op het
huidige en geplande aanbod in de regio West-Friesland tot 2020. Geef hierbij tevens
inzicht in de tekorten en overschotten aan vestigingsmogelijkheden per type
bedrijvigheid.
Het is hierbij belangrijk dat de kwalitatieve match primair ‘beleidsarm’ is uitgevoerd.
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Dat wil zeggen dat de analyse vanuit de vestigingscriteria van ondernemers heeft
plaatsgevonden, zonder direct rekening te houden met beleidsmatige aspecten binnen
gemeenten en provincie. Dit betekent dat de resultaten het benodigde inzicht biedt om
beleid op te kunnen formuleren.
Een actueel voorbeeld hiervan is het in beeld brengen van de ruimtebehoefte op
bedrijventerreinen voor consumentendiensten. Een deel hiervan zijn activiteiten
(detailhandel, horeca) welke beleidsmatig door diverse gemeenten en de provincie niet op
bedrijventerreinen worden toegelaten. Maar de vraag vanuit de markt is er wel degelijk.
Juist deze vraag vanuit de markt wordt in beeld gebracht, zodat inzicht wordt geboden op
welke ontwikkelingen beleid dient te worden gemaakt of bijgesteld.
In aanvulling op de beleidsarme raming, wordt tevens een ‘beleidsrijke’ raming
opgesteld. Deze raming biedt inzicht in de gevolgen voor de ruimtebehoefte indien een
aantal actuele beleidsuitgangspunten succesvol zouden worden geïmplementeerd.
Concreet gaat het om hergebruik van verlaten kavels, realisatie van ruimtewinst op
bestaande en nieuwe terreinen, het weren van ‘lichte’ activiteiten (vallend binnen de
milieucategorieën 1 en 2) op bedrijventerreinen en het beperken van de uitgaande pendel.
De beleidsrijke raming heeft een indicatief karakter omdat de implementatie en het
mogelijke succes van de verschillende beleidsaspecten veel onzekerheid worden
omgeven.

1.3

Leeswijzer

In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ruimtebehoefte van de
geselecteerde economische clusters. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het ruimteaanbod
op bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen geïnventariseerd en beoordeeld.
Hoofdstuk 4 biedt inzicht in de verdeling van de vraag vanuit de clusters over de
bedrijventerreinen. Tot slot presenteren we in hoofdstuk 5 de doelgroepen/clusters per
bedrijventerrein die op basis van de kwaliteiten van de terreinen en de gevraagde
kwaliteit vanuit de markt kunnen worden verwacht. Tevens worden per bedrijventerrein
de belangrijkste aandachtspunten behandeld en eventueel aanbevelingen gedaan om een
betere matching met de vraag vanuit de markt te verkrijgen.
De bijlagen, waarin wij meer inzicht geven in de gebruikte methodiek en gebruikte
aannames, zijn opgenomen in een apart bijlagenrapport.
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2 Vraagraming per economische cluster

2.1

Inleiding

Hoofdstuk 2 behandelt de ruimtevraag van de geselecteerde economische clusters in de
regio West-Friesland. In paragraaf 2.2 wordt eerst ingegaan op de methodiek die is
gebruikt bij de bepaling van de ruimtebehoefte en de kwalitatieve eisen die clusters
stellen aan vestigingslocaties. De uiteindelijke ruimtebehoefte per cluster is opgenomen
in paragraaf 2.3.

2.2

Gebruikte methodiek raming ruimtebehoefte per cluster

SPECTRA en scenario’s
De ruimtevraag is voor elk cluster afzonderlijk berekend met behulp van het SPECTRA 7
model. Voor de relevante indicatoren werkgelegenheid, terreinquotiënten en
locatievoorkeuren is daarbij rekening gehouden met de specifieke kenmerken van een
cluster. In de bijlage staat de werking van het model nader uitgewerkt. De ramingen
worden weergegeven voor twee lange termijnscenario’s, Global Economy (GE) en
Transatlantic Market (TM), welke zijn opgesteld door de planbureaus van het Rijk. Deze
lange termijn scenario’s zijn vervolgens, met behulp van de ‘shift-and-share’ techniek8
omgezet naar de drie deelregio’s in Noord-Holland Noord. Hieronder een korte
toelichting op de twee scenario’s.
Transatlantic Market (TM)9
In het scenario Transatlantic Market wordt de uitbreiding van de Europese Unie geen politiek succes.
Wel vindt er een vergaande handelsliberalisatie plaats tussen de Verenigde Staten en Europa,
waardoor op termijn een nieuwe interne markt ontstaat. Het scenario kenmerkt zich door een overheid
die de eigen verantwoordelijkheid van burgers benadrukt, de verzorgingsstaat wordt ingeperkt en
publieke voorzieningen versoberd. Door sterke toename van de inkomensongelijkheid tussen rijke en
arme landen willen veel mensen naar Europa migreren, maar Europa houd de grenzen gesloten. In
vergelijking met het Global Economy scenario is er, door de minder sterke wereldwijde economische
integratie, een beperktere stijging van de arbeidsproductiviteit.

7
8
9

SPECifieke Terrein Ramingen. In de bijlage is een toelichting op dit model opgenomen.
Toelichting op de gehanteerde methodiek is opgenomen in de bijlage.
CPB, Vier vergezichten op Nederland, p29-30 (2004).
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Global Economy (GE)10
In het scenario Global Economy breidt de EU zich nog verder naar het oosten uit. Economisch en
monetair is de EU een succes en ze neemt dan ook gemakkelijk oostelijk gelegen landen als Turkije,
Oekraïne en kleinere staten op. Het economisch zwaartepunt van Europa verschuift daardoor enigszins
naar het oosten. WTO onderhandelingen zijn succesvol en leiden tot vrijhandel in landbouwproducten
en in diensten. De consumptie van energie is relatief hoog en fossiele brandstoffen spelen daarin een
belangrijke rol. Hervormingen van de arbeidsmarkt, de inkomensbelasting en de sociale zekerheid
bevorderen de deelname aan het arbeidsproces, met name van ouderen. De EU laat elk jaar een vast
aantal migranten toe; deze zijn voor het merendeel jong en goed opgeleid. Mede dankzij de liberalisatie
van de Europese arbeidsmarkten vinden ze vrij gemakkelijk een baan.

De toekomstscenario`s modelleren een (midden) lange termijn scenario. De uitkomsten
moeten dan ook als lange termijn gemiddelden gezien worden. Op korte termijn kan deze
afwijken, aangezien er geen rekening is gehouden met de economische
conjunctuurgolven.
Scenario’s geven een mogelijke toekomst weer op de lange termijn. Men kan dus niet
‘kiezen’ voor een bepaald scenario11. In dit hoofdstuk zullen dan ook de ramingen van de
ruimtebehoefte op basis van zowel het TM als het GE scenario worden gepresenteerd.
Voor de in de volgende hoofdstukken uit te werken kwaliteitsmatch (confrontatie van
vraag en aanbod op de bedrijventerreinenmarkt) is het echter noodzakelijk van een
ruimtebehoefte op basis van een bepaald scenario uit te gaan. Hiertoe is onderzocht hoe
de regionale economie zich de laatste jaren heeft ontwikkeld en welk scenario hierbij het
dichtst in de buurt komt. Op basis van deze analyse (zie bijlage) is besloten voor de
kwaliteitsmatch uit te gaan van de ruimtebehoefte op basis van het TM-scenario.
Selectie van clusters
In dit onderzoek is de totale ruimtebehoefte berekend voor de regio West-Friesland, als
een van de deelregio’s van Noord-Holland Noord. De ruimtevraag is verbijzonderd naar
de volgende vier basisclusters:
•
Industrie en Bouw;
•
Transport, Groothandel en Logistiek;
•
Consumentendiensten;
•
Dienstverlening.
Bij Industrie en Bouw moet men denken aan diverse productieactiviteiten, zoals in de
voeding en genotsmiddelen industrie. Veelal gaat het om de zogenaamde ‘maakindustrie’.
Maar ook de bouwondernemingen, de zand- en grindoverslag en beton- en
mortelcentrales zitten in dit cluster. De Transport, Groothandel en Logistiek zijn de
(veelal grotere) bedrijfshallen waarin goederen worden opgeslagen, overgeslagen en
verpakt.

10
11

12

Zie voorgaande voetnoot.
In de beleidsbrief van 7 december 2007 laten de ministers van VROM en EZ weten voortaan uit te gaan van het TMscenario voor de bepaling van de ruimtebehoefte.
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Consumentendiensten behelst een breed scala aan activiteiten zoals autohandel,
detailhandel (waaronder PDV12), reparatie en horeca. Kenmerkend is dat de consumenten
de vestigingen bezoeken. Ook de tuincentra en de bouwmarkten vallen hieronder.
Bij Dienstverlening gaat het veelal om kleinschalige dienstverleners, zoals verhuurders,
glazenwassers en om overheidsdiensten (bijvoorbeeld een gemeentewerf of een vestiging
van Rijkswaterstaat) die zich op bedrijventerreinen vestigen. Maar ook zorg- instellingen
en onderwijsinstellingen en adviesdiensten behoren tot dit cluster. Deze laatste
activiteiten zijn vaak gehuisvest in kantoorachtige gebouwen.
Dit moet men overigens niet verwarren met de grootschalige specifieke kantoorlocaties
met veelal hoogbouw, waar banken, accountants en verzekeringsmaatschappijen zich
vaak vestigen. Het gaat hier veelal om kleinschaligere dienstverlening, soms wel in een
kantoorachtige omgeving. Het onderscheid tussen specifieke kantoorlocaties en delen van
bedrijventerreinen waar dienstverleners zijn gevestigd is overigens wel aan het vervagen.
In aanvulling op de vier basisclusters wordt op verziek van de gemeenten in WestFriesland aandacht besteed aan de specifieke clusters:
•
Hogere Milieucategorieën (HMC, vanaf MC4), meestal vallend binnen de
basisclusters Industrie en Bouw en Transport en Logistiek.
•
Agribusiness, vallend binnen de basisclusters Transport, Logistiek en Groothandel,
Dienstverlening en Industrie.
Koppeling sectoren aan clusters
Aan elk van deze clusters zijn SBI-sectoren gekoppeld. Voor het cluster Hogere
Milieucategorieën (HMC) zijn de sectoren uitgesplitst tot het laagst beschikbare
detailniveau (5 digit SBI-code). De verdeling van sectoren naar cluster is terug te vinden
in de bijlage.

2.3

Programma van eisen per cluster

Per cluster zijn de belangrijkste vestigingsplaatseisen aangegeven op basis van
deskresearch en expertise en ervaringen van ECORYS. Deze vestigingsplaatsfactoren zijn
vervolgens vertaald naar een programma van eisen per cluster. Voor het bepalen van het
programma van eisen per cluster is als basis de benchmark-studie van het regionale
investeringsklimaat gebruikt. In deze benchmark hebben ondernemers, middels een
enquête, op verschillende aspecten het ondernemersklimaat beoordeelt op een schaal van
1 tot 5. Op deze wijzen staan de eisen van de ondernemers centraal, zonder nog al te veel
rekening te houden met beleid van gemeenten en provincie.
Daarnaast is gekeken naar de historische vestigingsplaatskeuzes van bedrijven in de
regio. Per cluster is beoordeeld of deze geconcentreerd is op bepaalde bedrijventerreinen.

12

Perifere Detailhandelvestigingen (PDV)
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Waar dit het geval is, zijn de locatiekwaliteiten van deze terreinen meegenomen in het
programma van eisen voor het betreffende cluster.
Tenslotte is gebruik gemaakt van de bij ECORYS aanwezige ervaring en expertise met de
ontwikkeling van bedrijventerreinen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van het
programma van eisen per cluster.
De volgende thema’s zijn in het programma van eisen opgenomen:
•
Type terrein
•
Ligging
•
Bereikbaarheid (auto en OV)
•
Fysieke omgeving (o.m. stedenbouwkundige uitstraling en kavelomvang)
•
Uitgifteprijs
•
Beoogde doelgroepen
•
Nabijheid clusters en/of speciale voorzieningen

2.4

Autonome behoefteraming

De autonome ruimtevraag betreft de extra ruimtebehoefte van bedrijven die kan worden
verwacht als gevolg van ontwikkelingen in de regionale economie in West-Friesland. Het
betreft de ruimtelijke gevolgen van economische groei en daarmee de ontwikkeling van
het regionale bedrijfsleven. Daarom spreken we ook wel van uitbreidingsvraag. Tabel 2.1
laat de uitkomsten zien van de twee vraagramingen per cluster. De ramingen zijn
opgesteld voor zowel het TM als het GE-scenario.
Tabel 2.1

Autonome ruimtebehoefte basisclusters in West-Friesland, periode 2008-2030
2008-2020
TM

2021-2030
GE

TM

GE

Industrie en bouw

6

20

0

7

Transport, groothandel en distributie

41

48

9

14

Consumentendiensten

28

29

9

10

Dienstverlening

20

23

2

4

Totaal

95

120

20

35

In totaal moet tot 2020 rekening worden gehouden met een autonome ruimtebehoefte van
95 tot ca 120 ha. Daarna neemt de vraag naar verwachting af tot ca 20 tot 35 ha voor de
periode van 2021 tot 2030.
De “traditionele” ruimtevrager industrie zal in de toekomst steeds minder tot extra
ruimtebehoefte leiden. Vestigingen in de transport en logistiek zorgen voor de meeste
vraag, en ook steeds meer bedrijven in de consumentendiensten willen zich op
bedrijventerreinen vestigen.
Van belang is dat de berekende ruimtebehoefte alleen extra ruimte betreft als gevolg
van economische groei bij het bedrijfsleven in de regio: de uitbreidingsvraag.
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De vervangingsvraag als gevolg van onttrekkingen van het aanbod maakt geen
onderdeel uit van de berekende ruimtebehoefte. De ruimtebehoefte is ook exclusief
reserveringen voor een ijzeren voorraad. De ruimtebehoefte wordt weergegeven in
netto uitgeefbare hectares.
Op verzoek van de regio, is voor een aantal activiteiten de specifieke ruimtebehoefte
bepaald. De aanvullende clusters maken onderdeel uit van de basisclusters en mogen
daarom niet bij het totaal worden opgesteld.

Verschillen met vorige ramingen
De huidige ECORYS-ramingen liggen beduidend lager dan de BCI-raming van bijna 10
jaar geleden en de daaruit afgeleide opgave voor het streekplan. In de bijlage is een
figuur opgenomen die de verschillen laat zien met de ramingen die in het verleden zijn
gemaakt. Een groot deel van deze verschillen kan verklaard worden uit het feit dat
destijds nog met de oude toekomstscenario`s van het CPB is gerekend. De nieuwe lange
termijn toekomstscenario’s van het CPB zijn vanaf 2004 beschikbaar. Tussen de oude en
de nieuwe toekomstscenario’s van het CPB bestaan belangrijke verschillen in inzicht
over hoe de Nederlandse samenleving en economie zich zullen ontwikkelen. Deze
verschillen leiden er toe dat de verwachte behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen op
basis van de nieuwe toekomstscenario’s lager ligt dan op basis van de oude scenario’s.

De oude BCI-raming is gebaseerd op het scenario European Coördination (EC). De
uitgangspunten van dit scenario verschillen van die van de thans gebruikte TM- en GEscenario’s. Het belangrijkste resultaat daarvan is dat de werkgelegenheid in NoordHolland Noord zich volgens de nieuwe scenario’s anders ontwikkelt, zowel in omvang als
in sectorale verdeling. Vooral de ontwikkeling in de industrie (welke voor relatief veel
ruimtebehoefte aan terreinen zorgt) vlakt richting 2020 sterker en eerder af in de nieuwe
scenario’s. Bovendien is de dynamiek in de terreinquotiënt en de locatievoorkeur
geringer (zie uitleg SPECTRA), wat eveneens tot minder ruimtebehoefte leidt.

De verschillen tussen de BCI-ramingen en de gehanteerde ruimtebehoefte voor het
streekplan voor de periode 2004 – 2014 zijn te verklaren door de beleidsmatige
toevoeging van een ijzeren voorraad op basis van 5 maal de jaarlijkse uitgifte in het
Streekplan.

Tabel 2.2

Autonome ruimtebehoefte specifieke clusters in West-Friesland, periode 2008-2030
2008-2020

2021-2030

TM

GE

TM

GE

Agribusiness

15

20

0

5

HMC

0

0

0

0
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HMC
Op basis van de economische ontwikkeling van het cluster HMC is de verwachting dat er
geen extra vraag wordt gegenereerd vanuit economische groei en dynamiek. Uiteraard
kan er wel een ruimtebehoefte ontstaan doordat er bedrijven moet worden verplaatst.
Agribusiness
Als gevolg van de verwachte groei in de agribusiness, wordt er een toename in de
ruimtebehoefte verwacht van 15 tot ca 20 ha. In West-Friesland is vooral op het terrein
WFO/ABC een bundeling aan bedrijven gevestigd die actief zijn in de “Agribusiness”. In
de buurregio Kop van Noord-Holland wordt de daar aanwezige concentratie van
agribusiness verder uitgebreid met nieuwe glastuinbouw. Ook wordt op de grens met
West-Friesland het grootschalige terrein Agriport A7 speciaal voor de sector ontwikkeld.
Aan de ene kant kan de toename van de omvang van de Agribusiness in de Kop van
Noord-Holland leiden tot extra ruimtevraag in West-Friesland. Aan de andere kant kan de
ontwikkeling van Agriport A7 er ook toe leiden dat bedrijven uit West-Friesland zich op
dit terrein zullen vestigen.
IJzeren voorraad
Op de bedrijventerreinenmarkt is het van belang dat er op elk moment in een bepaalde
periode aanbod beschikbaar is om zo de groei van het regionale bedrijfsleven en de
regionale economie te faciliteren. De vraag op de markt kan sterk fluctueren en wordt
vaak bepaald door enkele incidentele grote vestigende bedrijven van buiten de regio of
verplaatsende bedrijven binnen de regio. Het ontwikkelen en realiseren van nieuwe
bedrijventerreinen betreft echter een proces dat zelfs in het meest gunstige geval
meerdere jaren in beslag neemt. Het is daarom van belang om bij de planologische
reservering van bedrijventerreinen rekening te houden met een strategische reserve, ofwel
een ijzeren voorraad. Deze planologische reservering voor nieuwe bedrijventerreinen
zorgt ervoor dat pieken in de vraag kunnen worden opgevangen en dat ook aan het einde
van de planningsperiode nog voldoende keuzemogelijkheden voor bedrijven bestaan die
een (nieuwe) vestigingsplaats zoeken.
Een gangbare omvang van de ijzeren voorraad is drie- tot vijfmaal de omvang van de
verwachte gemiddelde jaarlijkse ruimtevraag. De benodigde ijzeren voorraad in WestFriesland voor de periode 2008-2020 is berekend op basis van de geraamde autonome
ruimtebehoefte (zie tabel 2.1) en drie- tot vijfmaal de omvang van de verwachte
gemiddelde jaarlijkse ruimtevraag. In onderstaande tabel is de ijzeren voorraad
weergegeven behorende bij zowel het TM-scenario voor de autonome ruimtevraag als
voor het GE scenario.
Tabel 2.3

Ijzeren voorraad voor de periode 2008-2020, ha netto
Ijzeren voorraad

16

TM scenario

GE Scenario

Gemiddelde 3 jaar

22

28

Gemiddelde 5 jaar

37

46
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2.5

Bovenregionale vraag

Naast de autonome vraag naar bedrijventerreinen uit West-Friesland zelf wordt er ook
vraag uitgeoefend door bedrijven van buiten de regio. In de voorliggende studie is er geen
specifiek onderzoek gedaan naar deze bovenregionale vraag. Op basis van de gevoerde
gesprekken in de regio en de kennis van de omliggende regio’s kan hier echter indicatief
wel het e.e.a. over worden aangegeven.
Onder bovenregionale vraag verstaan we de ruimtevraag die afkomstig is van bedrijven
die nu buiten de regio zijn gevestigd en zich in West-Friesland willen vestigen. Het gaat
hierbij om de verplaatsing van bedrijven naar West-Friesland of het openen van een
nieuwe vestiging in West-Friesland door een bedrijf dat al elders is gevestigd. Over het
algemeen zijn bedrijven lokaal en regionaal gebonden. Het overgrote deel van
bedrijfsverplaatsingen vindt dan ook plaats over korte afstand. In het algemeen vindt 80
tot 90 procent van de bedrijfsverplaatsingen plaats binnen de regio.
De mate waarin bedrijven van buiten de regio naar West-Friesland zullen komen is op
hoofdlijnen afhankelijk van twee factoren:
•
de bedrijventerreinenmarkten in andere regio’s
•
de beleidsmatige inzet vanuit West-Friesland.
Bij het ontbreken van geschikte vestigingslocaties zullen bedrijven zich oriënteren op
andere regio’s waaronder mogelijk ook West-Friesland. Ook congestie en het ontbreken
van geschikt personeel kunnen hierbij een rol spelen. Vanuit de omliggende regio’s hoeft
echter niet direct een grote ruimtevraag van bedrijven te worden verwacht. Voor het
overige gedeelte van de Kop van Noord-Holland en de regio rondom Alkmaar wordt geen
krapte op de markt verwacht waardoor bedrijven naar buiten de regio zullen verhuizen.
In Groot-Amsterdam kan wel krapte worden verwacht. Van bedrijven ten zuiden van het
Noordzeekanaal dient echter niet te worden verwacht dat zij naar de Kop van NoordHolland zullen verhuizen. Locaties in bijvoorbeeld Almere of Haarlemmermer liggen
meer voor de hand. In Amsterdam-Noord wordt m.n. door de herstructurering van het
havengebied de komende periode nog extra aanbod gecreëerd. Daarnaast zijn er direct ten
noorden van Amsterdam in Zaandam nog ruime vestigingsmogelijkheden voor handen
(m.n. op het terrein Hoogtij aan de zuidzijde van de gemeente).
Of bedrijven uit andere regio’s naar West-Friesland zullen verhuizen zal voor een
belangrijk deel ook afhankelijk zijn van de beleidsmatige inzet op het aantrekken en
faciliteren van deze bedrijven. Pro-actief acquisitie beleid, wervende marketing en een
gestroomlijnd en bedrijfsvriendelijk vestigingsproces (vooral onderhandelingen en
vergunningen e.d.) vergroten de kansen om bedrijven aan te trekken. Zonder de hier
beschreven inzet zal de toestroom van bedrijven naar de regio zeker lager zijn dan met
een dergelijke aanpak. Binnen het vigerende regionale beleid wordt gestreefd naar een
grotere balans tussen wonen en werken in de regio. Tot nu hebben de beleidsvoornemens
echter nog niet geleid tot een grootschalige inzet op het aantrekken van bedrijven van
buiten de regio.
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Op basis van de geconstateerde beperkte ‘push’ vanuit de bedrijventerreinenmarkten van
andere regio’s gaan we uit van een beperkte bovenregionale vraag. Hierbij kan worden
gedacht aan een gemiddelde jaarlijkse vraag tot 1 ha netto, wat betekent dat tot 2020 zo’n
13 ha extra ruimte nodig zal zijn. Dit houdt in dat gemiddeld 1 tot 4 bedrijven per jaar
zich van buiten de regio’s in West-Friesland vestigen.
Agribusiness
Als gevolg van de grootschalige ontwikkeling van glastuinbouw in Wieringermeer kan in
de Kop van Noord-Holland en met name op Agripoort de nodige (bovenregionale)
bedrijvigheid uit de agrisector worden verwacht. Met name transport- en distributie
bedrijven zullen zich mogelijk op West-Friesland en de Kop van Noord-Holland
oriënteren. Hierbij zijn dan vooral Agriport A7 en Distriport Noord-Holland in beeld.
Deze terreinen combineren een gunstige ligging met een goede bereikbaarheid en de
aanwezigheid van grote kavels.
Conclusie
Door krachtige inzet op het aantrekken van bedrijven van buiten de regio (‘pull’) en het
bieden van goede vestigingsmogelijkheden is het mogelijk om meer bedrijven van buiten
West-Friesland aan te trekken. Binnen de regio is het terrein Distriport Noord-Holland het
meest geschikt om bedrijven van buiten de regio op te vangen. Bedrijfsvestigingen die
over grotere afstanden verhuizen zijn veelal actief in de logistieke sector en grootschalig.
Dit is juist de doelgroep waar Distriport Noord-Holland op wordt gericht.
In het kader van dit onderzoek is echter de specifieke marktniche van bovenregionale
vraag van grootschalige transport en distributie niet onderzocht. Het is dan hier ook niet
mogelijk om een inschatting van de mogelijke ruimtevraag uit deze niche te geven.
Uitgaande van de verwachte ruimtevraag in West-Friesland en de plannen voor de
ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio (zie hoofdstuk 4) kan wel worden gesteld
dat na de opvang van regionale ruimtevraag er op Distriport Noord-Holland circa 65 ha
netto grond beschikbaar is voor de opvang van bedrijven van buiten de regio. Als wordt
uitgegaan van een ontwikkeltermijn tot 2020 (13 jaar) betekent dit een gemiddelde
uitgifte van circa 5 ha netto per jaar ofwel gemiddeld 1 a 2 grootschalige bedrijven per
jaar. Het is de vraag een dergelijke ruimtebehoefte bestaat in de markt en daarnaast of
Distriport Noord-Holland over een dergelijke aantrekkingskracht beschikt.

2.6

Beleidsrijke raming ruimtebehoefte

De autonome ruimtevraag zoals behandeld in paragraaf 2.4 betreft de ruimtevraag die kan
worden verwacht als gevolg van ontwikkelingen op markt van bedrijventerreinen. Het
betreft de verwachte ruimtevraag als gevolg van economische groei en daarmee de
ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven. Overheden hebben echter direct en indirect
invloed op de ruimtevraag en meer in het algemeen op de noodzaak om nieuwe
bedrijventerreinen te realiseren.
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Middels beleid kunnen overheden de vraag en het aanbod op de markt vergroten en/of
verkleinen. In deze paragraaf behandelen we beleidsaspecten die invloed hebben op de
noodzaak om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Gedeeltelijk betreffen dit ambities
en nog niet volledig uitgewerkt beleid. In deze studie is de haalbaarheid van de
verschillende beleidsaspecten niet onderzocht! Ten behoeve van deze studie wordt ervan
uitgegaan dat de voorgestelde beleidsaspecten/ambities worden gerealiseerd. Hiermee
wordt inzicht geboden in de mogelijke ruimtelijke uitwerking van het voorgestelde
beleid. De effecten op de noodzaak voor nieuwe bedrijventerreinen van de volgende
beleidsaspecten zijn bekeken:
Tabel 2.4

Beleidsaspecten
Beledeidsaspecten

Effect op noodzaak nieuwe terreinen

1. Transformatie van bedrijfslocaties

Extra ruimte nodig

2. Hergebruik van industriële bedrijfslocaties

Minder ruimte nodig

3. Ruimtewinst op nieuwe bedrijventerreinen

Minder ruimte nodig

4. Ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen

Minder ruimte nodig

5. Terugdringen van de uitgaande pendel

Extra ruimte nodig

6. Weren van extra vraag van bedrijven in milieucategorieën 1
en 2 op bedrijventerreinen

Minder ruimte nodig (op bedrijventerreinen,
elders is juist meer ruimte nodig voor deze de
opvang van deze)

Onderstaand worden de effecten van de beleidsaspecten achtereenvolgens uitgewerkt.
1. Transformatie
Bedrijfslocaties worden veelal getransformeerd (herontwikkeld) ten behoeve van de
ontwikkeling van woningen of winkels. Hierbij verdwijnt (of veranderd) de economische
functie van locaties en vervalt de bestemming “Bedrijventerrein”. Door de transformatie
van bedrijfslocaties van economisch actieve bedrijven wordt er extra vraag op de
bedrijventerreinenmarkt gecreëerd. Deze bedrijven hebben namelijk een andere locatie
nodig om hun activiteiten voort te kunnen zetten.
Transformatie van locaties wordt vaak beleidsmatig ingezet, vanwege de noodzaak om
woningen (of andere functies) te kunnen bouwen of omdat de kwaliteit van een locatie
sterk is verminderd. Voor de transformatie van bedrijfslocaties is doorgaans een wijziging
van het bestemmingsplan vereist. Op basis van de door de gemeenten aangeleverde
informatie, de regionale bedrijventerreinenvisie en de marktstudie, “marktanalyse
regionaal bedrijventerrein Westfrisia-Noord13 is onderstaand overzicht van transformatie
opgesteld.

13

ECORYS, 2007 i.o.v. de gemeente Hoorn.
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Tabel 2.5

Effect van transformatie op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(+) transformatie

2021-2030

TM

GE

7

7

TM

GE

Ondanks dat meerdere bedrijventerreinen (met name in Hoorn) in de toekomst een andere
functie zullen krijgen is de omvang van de transformatievraag in de regio beperkt. Dit
komt doordat de meeste bedrijven die op deze locaties waren gevestigd al zijn verhuisd.
Dit geldt onder meer voor een deel van Holenweg en de Van Aalstweg in Hoorn.
Ten behoeve van de beleidsrijke raming wordt de extra ruimtevraag tot 2020 als gevolg
van transformatie geraamd op maximaal 7 ha. Deze vraag is voor een deel afkomstig
vanuit Opmeer (Van Roozendaalstraat en Koenis) en vanaf Holenweg (Bercomex) en
enkele verspreide locaties in Hoorn. Er bevinden zich nog verscheidene bedrijven in het
woongebied van Hoorn (bijvoorbeeld twee autodealers). Het is aannemelijk dat in de
komende periode enkele van deze bedrijven zullen verplaatsen naar een formeel
bedrijventerrein. In het verleden hebben dergelijke verplaatsingen zich ook voorgedaan.
2. Hergebruik van industriële bedrijfslocaties
Een deel van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen bevindt zicht in de industriële
sector. Door verdienstelijking, mechanisering, automatisering en verplaatsing naar het
buitenland wordt de Nederlandse industrie al jaren gekenmerkt door een afname van de
werkgelegenheid. Ook voor de komende periode wordt voor de industrie als geheel een
afname van de werkgelegenheid verwacht. Als gevolg hiervan is er in de toekomst ook
minder ruimte voor de industrie nodig. Er is sprake van een zogenaamde “negatieve
ruimtebehoefte”. Gronden waar nu nog industriële bedrijven zijn gevestigd zullen in de
toekomst niet meer in gebruik zijn. Door het opnieuw gebruiken van deze gronden door
andere type bedrijven kan de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen worden verminderd.
Met behulp van het ECORYS SPECTRA-model is de afname van de industriële
werkgelegenheid in West-Friesland geraamd om vervolgens de potentie van het
hergebruik van industriële locatie modelmatig te ramen. Hierbij is er van uitgegaan dat
het berekende oppervlak dat dit oplevert weer voor 50 % kan worden hergebruikt door
ander type bedrijven. In sommige gevallen zullen industriële locaties worden
herontwikkeld tot bijvoorbeeld woongebieden. Daarnaast zal de afname van
werkgelegenheid ook niet altijd (direct) leiden tot het vrijkomen van ruimte. In sommige
gevallen zullen bedrijven op dezelfde locatie doorgaan met minder personeel. De omvang
van de potentieel te hergebruiken industriële gronden is weergegeven in onderstaande
tabel.
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Tabel 2.6

Effect van hergebruik industriële locaties op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(-) hergebruik

2021-2030

TM

GE

TM

GE

-9

-14

-10

-12

Afhankelijk van het economische groeiscenario bedraagt het industriële bedrijfsoppervlak
dat opnieuw kan worden gebruikt in de periode tot 2030 19 tot 26 ha netto.
3. Ruimtewinst op nieuwe bedrijventerreinen
Door efficiënter ofwel ruimte intensiever om te gaan met het oppervlak van
bedrijventerreinen kan de noodzaak om nieuwe bedrijventerreinoppervlak aan te leggen
worden verminderd. De provincie heeft als ambitie om op nieuwe bedrijventerreinen 15
% ruimtewinst te behalen. Op basis van deze ambitie en de autonome ruimtebehoefte is
berekend hoeveel ruimtelijk effect een dergelijke maatregel heeft. In onderstaande tabel is
de te behalen ruimtewinst weergegeven die is berekend op basis van de in paragraaf 2.4
berekende autonome ruimtevraag.
Tabel 2.7

Effect van ruimtewinst op nieuwe terreinen op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(-) ruimtewinst - nieuwe terreinen

2021-2030

TM

GE

TM

GE

-14

-18

-3

-5

Afhankelijk van het economische groeiscenario bedraagt de te behalen ruimtewinst tot
2030 in totaal ca. 17 tot 23 ha netto. Uit ervaringen blijkt dat het lastig is de ambitie van
15% ruimtewinst te realiseren.
4. Ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen
Door het herinrichten of herstructureren van bestaande bedrijventerreinen kan
ruimtewinst worden behaald. Doordat bestaand bedrijventerrein efficiënter wordt benut is
minder nieuw bedrijventerreinoppervlak nodig.
Uit een inventarisatie onder de gemeenten in de regio blijkt dat er momenteel wordt
uitgegaan van het behalen van 1 a netto ruimtewinst als gevolg van herstructurering. Het
betreft ingrepen op het bedrijventerrein de Oude Veiling in Hoorn.
Tabel 2.8

Effect van ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(-) ruimtewinst - bestaande terreinen

2021-2030

TM

GE

TM

GE

-1

-1

nb

Nb

Nb = niet bekend

Voor de periode na 2020 zijn er geen plannen bekend.
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5. Terugdringen van de uitgaande pendel
Een deel van de inwoners in West-Friesland is buiten de regio werkzaam. In deze
paragraaf wordt bekeken hoeveel ruimte er extra nodig is voor bedrijvigheid in het geval
dat deze uitgaande pendel wordt teruggedrongen. Voor de regio West-Friesland zijn
echter geen specifieke pendelgegevens beschikbaar. Daarom is gebruikt gemaakt van de
gegevens van de COROP-regio Kop van Noord-Holland (waar West-Friesland een van de
twee deelregio’s van is). Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door de Provincie
Noord-Holland.
In 2006 waren er in de COROP Kop van Noord-Holland 119.000 personen woonachtig
die er ook werken. Daarnaast zijn er 39.000 bewoners die buiten de regio werken. Dit is
de zogenaamde uitgaande pendel. Van deze pendelaars gaan er ruim 15.000 naar Alkmaar
en omgeving en gaan er 24.000 naar buiten Noord-Holland Noord en vooral naar
Amsterdam en omgeving. Aan de andere kant zijn er ook bijna 10.000 personen in de
Kop van Noord-Holland werkzaam die elders wonen. Hiervan wonen er circa 6.500 in
Alkmaar e.o. en bijna 3.500 buiten Noord-Holland Noord.
Door het creëren van extra werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland kan de
uitgaande pendel worden teruggedrongen. Om meer bedrijvigheid en werkgelegenheid te
kunnen accommoderen is ook extra ruimte nodig op bedrijventerreinen. Gemiddeld werkt
circa 30% van de totale werkgelegenheid op bedrijventerreinen14. Hiermee is gerekend
om de ruimtebehoefte te bepalen.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de benodigde hoeveelheid ruimte bij
het terugdringen van de pendel met een bepaald aantal personen. Hierbij is uitgegaan van
een gemiddelde ruimtebehoefte per werkzame persoon van 160 m² grond15.
Tabel 2.9

Indicatie benodigde ruimte bij het terugdringen van de uitgaande pendel uit de COROP Kop van Noord-Holland
(afgerond op 5 ha)
Omvang van de vermindering van de uitgaande pendel
Uitgaande pendel (personen)

24.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2.000

Waarvan werkzaam op

7.300

6.000

4.500

3.000

1.500

600

115

100

70

50

25

10

bedrijventerreinen (30%)
Benodigde ruimte (ha netto)16

Bij het volledig terugdringen van de uitgaande pendel (exclusief het deel dat binnen
Noord-Holland –Noord blijft, ofwel naar Alkmaar e.o. gaat) bedraagt de benodigde extra
ruimte ca 115 ha netto. Bij het terugdringen van de uitgaande pendel op een beperkter
niveau van 2.000 personen is er 10 ha netto ruimte nodig. De tussenliggende waarden
geven aan waarmee moet worden gerekend bij een bepaald ambitieniveau.
14

Bron: Provincie Noord-Holland
Dit betreft een gemiddelde van alle economische sectoren en is gebaseerd op gegevens voor de provincie Noord-Holland
(exclusief Groot-Amsterdam) in “BLM: de vraag naar ruimte voor economische activiteit tot 2040”, CPB,
2005.Bedrijfslocatie Monitor van het CPB.
16
Dit betreft ruimte die nodig is voor de werkgelegenheid op bedrijventerreinen.

15
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West-Friesland
In de Regionale Visie Bedrijventerreinen West-Friesland (2007) is gesteld dat er per 2005
5.000 extra arbeidsplaatsen nodig zijn om de onbalans tussen in- en uitgaande pendel
terug te brengen op het niveau van 1994. Op basis van de eerdere berekeningen in deze
paragraaf is hiervoor 25 ha extra bedrijventerrein nodig. Conform de eerdere
berekeningen in deze paragraaf is hierbij uitgegaan van een aandeel van de
werkgelegenheid op bedrijventerreinen van 30 %. Het extra bedrijventerreinen oppervlak
biedt daarmee ruimte aan 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen.
Wij willen er op wijzen dat het beschikbaar stellen van ruimte slechts een
randvoorwaarde is voor het aantrekken van bedrijvigheid en geen garanties biedt voor het
daadwerkelijk realiseren van meer werkgelegenheid.
6. Weren van extra vraag van bedrijven in milieucategorieën 1 en 2 op bedrijventerreinen
Een gedeelte van de ruimte op bedrijventerreinen wordt ingenomen door bedrijven die in
principe ook in of nabij een stedelijke omgeving gevestigd zouden kunnen zijn. Het
betreft bedrijfsactiviteiten die op locatieniveau goed zijn te mengen met andere functies
zoals woningen of winkels. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kleinschalige
kantoorruimte, de verhuur van auto’s, onderwijs- en zorgorganisaties en ontwerpbureaus.
Meer in het algemeen betreft het bepaalde activiteiten in de VNG-milieucategorieën 1 en
2 (MC 1 en 2).
Ruimte op bedrijventerreinen is aan de ene kant schaars. Aan de andere kant is er in het
algemeen een toenemende wens om voorzichtiger om te gaan met de aanleg van nieuwe
bedrijventerreinen, maar wel voldoende ruimte te bieden voor de groei van het
bedrijfsleven. Ook is er nog het thema van de levendigheid van woongebieden, van
waaruit de afgelopen decennia de meeste bedrijvigheid is verdwenen. Op basis van
bovenstaande bestaan er bij de Provincie Noord-Holland ideeën om een deel van de
ruimtevraag van MC 1 en 2 bedrijven elders en niet op bedrijventerreinen te
accommoderen.
Ten behoeve van inzicht in het effect van dit beleidsdenken is een inschatting gemaakt
van het aandeel van deze bedrijven in de autonome ruimtevraag. Niet alle
werkgelegenheid van bedrijven in milieucategorie 1 en 2 kan zomaar van
bedrijventerreinen worden geweerd. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige detailhandel /
PDV en de verhuur van grote machines en autodealers. Ook activiteiten die veel
verkeersbewegingen veroorzaken zijn niet zomaar in woongebieden te plaatsen.
Door middel van een ruime selectie van bedrijfstakken uit de sectoren: detailhandel,
horeca, financiële instellingen, zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur, onderwijs,
gezondheidszorg en overige dienstverlening is een globale inschatting gemaakt van de
ruimtebehoefte van bedrijven waarvan de toekomstige uitbreiding of vestiging op
bedrijventerreinen geweerd kan worden.

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland

23

Door het niet accommoderen van de additionele ruimtevraag van MC 1 en 2 bedrijven,
zou eventueel circa 20 tot 25 procent van de autonome ruimtevraag niet op
bedrijventerreinen hoeven te worden geaccommodeerd. De ruimtelijke effecten in
hectaren zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 2.10

Effect van het weren van MC 1 en 2 op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(-) Weren uitbreiding MC 1 en 2

2021-2030

TM

GE

TM

GE

30

35

10

15

Dit betekent overigens niet dat er geen plek dient te worden gevonden voor deze
activiteiten. Als deze activiteiten niet op bedrijventerreinen worden gevestigd hebben ze
op een andere type locatie ruimte nodig. Per saldo verandert er in het benodigde
ruimtebeslag in de regio dan ook niets.
Conclusies beleidsrijke raming
Als gevolg van verschillende beleidsmaatregelen neemt de noodzaak om extra
bedrijventerreinoppervlak aan te leggen toe of af. De verschillende beleidsmaatregelen
hebben echter verschillende mate van realiseerbaarheid. Zo is het zeer aannemelijk dat er
op zowel bestaande als nieuwe terreinen een bepaalde mate van ruimtewinst zal worden
behaald en dat een deel van de industriële locaties in de toekomst door andere typen
bedrijven zal worden gebruikt. De vraag is alleen of er 15 % ruimtewinst op nieuwe
terreinen kan worden gerealiseerd en of het hergebruikpercentage van industriële locatie
ook daadwerkelijk 50 % zal bedragen. Deze onzekerheid bestaat ook bij de idee van het
weren van (de uitbreiding) van milieucategorie 1 en 2 bedrijven. Het is nog onduidelijk
hoever de ambitie op dit punt reikt en in hoeverre dit ook realiseerbaar is. Wij achten het
weren van een groot deel van de activiteiten in de MC 1 en 2 op bedrijventerreinen niet
goed haalbaar en bovendien ongewenst in verband met de potentiële overlast (van extra
verkeer en geluid) in woongebieden.
Afhankelijk van het ambitieniveau en het succes van de beleidsmaatregelen, kunnen
enkele tientallen hectaren aan ruimte worden bespaard. De grootste potentie om ruimte te
kunnen besparen is aanwezig in het weren van (de uitbreiding) van milieucategorie 1 en 2
bedrijven en in de ruimtewinst op nieuwe bedrijventerreinen.
Het grootste beleidsmatige effect op de noodzaak voor nieuwe bedrijventerreinen is
echter afkomstig van een beleidsaspect dat leidt tot extra ruimtevraag en daarmee de
noodzaak tot het realiseren van meer bedrijventerreinen. Het betreft het terugdringen van
de uitgaande pendel en het creëren van meer werkgelegenheid in de regio. De
haalbaarheid van dit aspect is echter door veel onzekerheid omgeven. Afhankelijk van het
ambitieniveau en het succes leidt deze beleidslijn tot een extra vraag van enkele tientallen
hectaren tot meer dan 100 ha netto bedrijventerrein.
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Totaaloverzicht vraag en aanbod
De uitbreidingsvraag vanuit de regio zelf bedraagt tot 2020 ca. 95 ha netto (volgens het
TM-scenario) tot 120 ha netto (volgens het GE-scenario).17 Op de bedrijventerreinen
komt tot 2020 een totaal uitgeefbaar areaal van ca. 232 ha beschikbaar als alle plannen
worden uitgevoerd18. Om een goed beeld te krijgen van de verhouding tussen vraag en
aanbod, moeten een aantal beleidsrijke aspecten worden meegenomen welke de omvang
van de vraag beïnvloeden.
In tabel 2.11 is het totaaloverzicht van de vraag- en aanbodzijde, met daaraan toegevoegd
het effect van de verschillende beleidsrijke aspecten weergegeven.19
Los van de beleidsrijke aspecten, is het saldo van aanbod en vraag 53 (GE/maximum) tot
102 ha (TM/minimum). Dit saldo geeft dus aan hoeveel meer aanbod er zal zijn, dan dat
er vraag valt te verwachten, zonder expliciet rekening te houden met beleid dat de vraag
beïnvloedt. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het aantrekken van bedrijvigheid
van buiten de regio (zonder daarin de impact van Distriport Noord-Holland mee te
nemen) en het aanhouden van een ijzeren voorraad, maar nog niet met de ambitie om de
uitgaande pendel tegen te gaan20.
Indien de beleidsrijke aspecten worden meegenomen, is vooral het terugdringen van de
uitgaande pendel essentieel. Voor de terugdringing van de uitgaande pendel gaan we uit
van de ambitie van minimaal 2.000 en maximaal 10.000 personen, waarvan 30% op
bedrijventerreinen moet/kan worden geaccommodeerd. Dit resulteert in een extra
ruimtebehoefte van 10 tot 50 ha. In totaal leiden de beleidsrijke aspecten respectievelijk
tot 7 ha minder, dan wel 24 ha meer vraag.

17

18
19

20

Opgemerkt dient te worden dat het hier uitsluitend gaat om bedrijventerreinen. De ruimtebehoefte voor kantoorlocaties
(anders dan kantoorachtige bedrijven op bedrijventerreinen) wordt hier bijvoorbeeld dan ook buiten beschouwing gelaten.
Zie hoofstuk 3.
Aangezien het weren van MC 1 en 2 een beleidsmaatregel is waarvan de realiseerbaarheid laag wordt ingeschat, ontbreekt
deze in het overzicht.
Extra woningbouw vanuit de verstedelijkingopgave, betekent ook meer ruimte voor werk, om de woon-werk balans in
evenwicht te houden/krijgen.

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland

25

Tabel 2.11

Invloed beleidsrijke aspecten op de balans tussen vraag- en aanbodzijde
Periode 2008-2020
(aantal ha’s netto)
TM-scenario / minimum

GE-scenario / maximum

232

232

95

120

Aanbodzijde
Totale aanbod21
Vraagzijde
Autonome uitbreidingsvraag
Bovenregionale vraag (excl. Distriport N-H)
Bovenregionale vraag Distriport N-H22

13

13

Niet bepaald

Niet bepaald

IJzeren voorraad

22

46

Totale vraag

130

179

Subsaldo

102

53

(-) Beleidsrijke aspecten
- Transformatie

7

7

- Hergebruik industriële locaties

-9

-14

- Ruimtewinst nieuwe terreinen

-14

-18

- Ruimtewinst bestaande terreinen

-1

-1

- Terugdringen uitgaande pendel

10

50

Extra vraag door beleidsrijke aspecten

-7

24

109

29

Saldo na meenemen beleid

Het positieve “Saldo na meenemen beleid” van 29 (GE/maximum) tot 109 ha
(TM/minimum) betekent dat de regio West-Friesland, met de bestaande plannen, tot 2020
in principe voldoende aanbod creëert om de vraag vanuit het bedrijfsleven op te kunnen
vangen. Er is een ijzeren voorraad beschikbaar om fluctuaties in de markt op te kunnen
vangen en er wordt aanbod gecreëerd om de uitgaande pendel terug te dringen.
In de minimumvariant kan een deel van het geplande aanbod beter later in de tijd worden
gerealiseerd dan nu gepland. Er zal dan dus meer moeten worden gefaseerd. Voorwaarde
is wel dat de ambities op het gebied van hergebruik van locaties en ruimtewinst ook
daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Op basis van deze conclusies, raden wij de gemeenten in de regio West-Friesland aan om
het aanbod aan terreinen in de tijd goed op elkaar af te stemmen. Zeker voor de grotere
gemeenten is afstemming van de omvang, de kwaliteiten en de fasering van de grotere
terreinen essentieel.

21

22

26

Het gaat hier om zowel harde als zachte plannen. Omdat verreweg het grootste deel van de plannen in West-Friesland nog
niet concreet vastgesteld zijn, wordt het niet zinvol geacht om aan de hand van een uitsplitsing naar “hard” en “zacht”, een
bandbreedte op te nemen voor het aanbod.
Het bepalen van de bovenregionale vraag die bij de realisatie van Distriport Noord-Holland wordt gegenereerd, valt buiten
de scoop van dit onderzoek, en wordt hier dan ook verder buiten beschouwing gelaten. Zoals in hoofdstuk 2 staat
aangegeven, kan los van dit terrein ongeveer 1 ha netto per jaar worden verwacht.
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3 Kwaliteit van het aanbod

3.1

Inleiding

Hoofdstuk 3 behandelt het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Friesland. Voor
bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen is gekeken naar de omvang van het
ruimteaanbod. Daarnaast is gekeken naar de mate van geschiktheid van de terreinen voor
de verschillende economische clusters. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de selectie van
de bedrijventerreinen voor deze studie. Vervolgens komt in paragraaf 3.3 de geschiktheid
van de bedrijventerreinen voor de verschillende clusters aan bod. Hierbij worden de
kwaliteiten van de terreinen gematcht met het programma van eisen van de clusters.

3.2

Selectie van de bedrijventerreinen

Bij de selectie van bedrijventerreinen zijn alle terreinen met minimaal 1 hectare netto aan
uitgeefbaar terrein meegenomen. Dit betreft zowel bestaande terreinen als ook terreinen
die alleen nog als plan bestaan. Op basis van bovenstaand selectiecriterium zijn in totaal
11 bedrijventerreinen geselecteerd. In tabel 3.1 zijn de geselecteerde bedrijventerreinen
weergegeven.
Er is uitgegaan van de aanbod gegevens per 1 januari 2008. In het geval van WFO/ABC
is gekozen voor de door de gemeente aangeleverde cijfers per medio 2008. Dit omdat in
de eerste 6 maanden van dit jaar een sterke bovengemiddelde uitgifte van gronden heeft
plaatsgevonden welke niet kan worden toegeschreven aan de door ons berekende
uitbreidingsvraag, maar eerder aan latente vraag (uitgestelde vraag als gevolg van het
ontbreken van aanbod), verplaatsingen en vestigers van buiten de regio.
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Tabel 3.1

Bedrijventerreinen in West-Friesland, beschikbaar aanbod 2008 in ha netto

Gemeente

Terrein

Harde plannen
Enkhuizen
Schepenwijk 1
Opmeer
De Veken (1, 2, 3)
Medemblik
Unda Maris II
Koggenland
Hofland
Drechterland
Zuiderkogge, fase 3
Totaal harde plannen
Zachte plannen
Enkhuizen
Schepenwijk 2, 3
Hoorn
't Zevenhuis
Andijk
Zuid
Opmeer
De Veken 3+
Opmeer
De Veken 4
Medemblik
Overspoor Oost (uitbr.)
Koggenland
Distriport Noord-Holland
Drechterland
Zuiderkogge, fase 4
Totaal zachte plannen
Herstructurering
Wervershoof
WFO Oost
Aanbod uit herstructurering
Totaal

Aanbod
netto ha

MC

Begin uitgifte

3,7
2,5
1,6
0,5
3,2
11,5

4
5
3
2
3

2010
Per direct
2008-2009
Per direct
Per direct

20,0
60,0
10,0
8,3
20,0
4,5
78,0
2,5
203,3

2
3
3
3
3
3
4
3

2010-2020
2009-2014
2010
2012
2009
2010-2020

17,0
17,0
231,8

4

2010-2015

Het merendeel van het uit te geven bedrijventerreinoppervlak (220 ha van de in totaal 232
ha) betreft “zachte” of onzekere plannen: plannen die nog niet definitief zijn vastgesteld,
en aanbod uit herstructurering (WFO Oost). Dit geldt ook voor de twee grootste terreinen:
’t Zevenhuis (60 ha) en Distriport Noord-Holland (78 ha). Gezamenlijk beslaat het
uitgeefbare oppervlak van deze twee terreinen bijna 60 procent van het totaal geplande
uitgeefbare oppervlak in de regio. Met name Distriport Noord-Holland heeft naast een
regionale ook een sterk bovenregionale functie. De overige terreinen hebben een
uitgeefbaar oppervlak tot 20 ha netto en hebben vooral een lokale (tot regionale) functie.
De bestaande bedrijventerreinen en de plannen voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties
zijn weergegeven in onderstaande kaart.
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3.3

Kwaliteit van de bedrijventerreinen

In deze paragraaf worden de kwaliteit en de geschiktheid van de geselecteerde
bedrijventerreinen voor de verschillende clusters behandeld. Hiertoe is elk terrein op
verschillende voor bedrijven relevante aspecten beoordeeld. Hierbij kan worden gedacht
aan de bereikbaarheid, de prijs, de zichtbaarheid van de kavels etc.. Vervolgens zijn deze
beoordelingen afgezet tegen de vestigingseisen van bedrijven uit de verschillende
clusters. Op basis van de deze analyse is voor elk van de bedrijventerreinen een
rapportcijfer bepaald dat de geschiktheid aangeeft voor de opvang van bedrijven uit de
verschillende clusters. In de bijlage is een uitgebreide toelichting opgenomen van de
methode waarmee de rapportcijfers zijn bepaald.
Geschiktheid van de bedrijventerreinen voor de verschillende clusters
Onderstaande worden per cluster de rapportcijfers van de elf bedrijventerreinen
weergegeven. Deze rapportcijfers geven de kwaliteitsscores van een bedrijventerrein voor
de clusters weer. Door deze wijze van presenteren wordt inzichtelijk gemaakt of
bedrijventerreinen over de juiste kwaliteiten beschikken voor bedrijven uit een cluster. De
weergegeven rapportcijfers per cluster leveren het eerste inzicht in match of mismatch
tussen de (kwalitatieve) behoeften van de markt en de beschikbaarheid van het aanbod.
Terreinen die op basis van (gemeentelijk) beleid zijn uitgesloten voor de opvang van
bepaalde clusters zijn gearceerd weergegeven.
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Industrie en Bouw
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Industrie en Bouw weergegeven in rapportcijfers.
Figuur 3.1

Waardering terreinen cluster Industrie & Bouw

Rapportcijfers Industrie & Bouw
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Legenda
Beschikbaar voor cluster
Uitgesloten voor cluster

De meest geschikte terreinen voor dit cluster zijn Dirtsriport Noord-holland, Overspoor
Oost en ’t Zevenhuis. Vestiging van industrie en bouw op Hofland is beleidsmatig niet
toegestaan. Overigens is het nog niet duidelijk in welke mate Distriport Noord-Holland
beschikbaar komt voor bedrijven uit dit cluster. Zoals in de Regionale Visie
Bedrijventerreinen staat aangegeven, is dit terrein in eerste instantie specifiek op
logistieke bedrijvigheid gericht. Van de overige terreinen zijn met name Overspoor Oost,
Hofland en ‘t Zevenhuis goed geschikt. De andere bedrijventerreinen beschikken in
vergelijking met de beste scorende terreinen over minder kwaliteit voor dit cluster, maar
zeker voldoende. Deze terreinen bieden vooral voor kleinschaliger lokale bedrijven
voldoende kwaliteit.
Consumentendiensten
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Consumentendiensten weergegeven in rapportcijfers.
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Waardering terreinen cluster Consumentendiensten

Rapportcijfers Consumentendiensten
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Figuur 3.2

Legenda
Beschikbaar voor cluster
Uitgesloten voor cluster

Voor het cluster consumentendiensten is met name de combinatie van ‘bereikbaarheid’
(auto en OV), ‘prijs’ en ‘kwaliteit omgeving (inrichting, architectuur, groen, etc.)’ van
belang. De terreinen Distriport Noord-Holland23, ’t Zevenhuis, Hofland en Schepenwijk
scoren op al deze factoren goed en zijn daarmee zeer geschikte locaties voor dit cluster.
Bovendien is detailhandel/PDV toegestaan op deze terreinen. De andere terreinen
beschikken over minder kwaliteiten voor dit cluster. Vooral op het gebied van
omgevingskwaliteit bieden deze terreinen bedrijven uit dit cluster minder.
Transport, logistiek en Groothandel
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Transport, logistiek en Groothandel weergegeven in rapportcijfers.

23

Ook ten aanzien van dit cluster is de beschikbaarheid van dit terrein nog onzeker.
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Figuur 3.3

Waardering cluster Transport, Logistiek en Groothandel

Rapportcijfers Transport & Groothandel
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Autobereikbaarheid is de meest zwaarwegende vestigingsfactor voor het cluster
Transport, Logistiek en Groothandel. Daarnaast is ook een grotere kavelomvang van
belang. In de regio zijn vooral de terreinen die in de nabijheid zijn gelegen van de A7
vanwege hun goede bereikbaarheid geschikt voor dit cluster. Hierbij is vooral de
nabijheid van een directe op- en afrit tot de snelweg van belang. Binnen de regio voorzien
Distriport Noord-Holland gevolgd door ’t Zevenhuis en Overspoor het best in de
gevraagde bereikbaarheid. Daarbij biedt dit grootschalige terrein ook voldoende
mogelijkheden voor grote kavels en daarmee de opvang van grootschalige bedrijven. Dit
terrein is binnen de regio dan ook het meest geschikte terrein voor Transport, Logistiek en
Groothandel. De overblijvende terreinen beschikken over een minder goede
autobereikbaarheid, maar bieden nog wel voldoende kwaliteit voor met name meer
kleinschaliger lokale bedrijven.
Dienstverlening
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Dienstverlening weergegeven in rapportcijfers.
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Waardering cluster Dienstverlening

Rapportcijfers Dienstverlening
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Figuur 3.4

Legenda
Beschikbaar voor cluster
Uitgesloten voor cluster

Bedrijven in het cluster Dienstverlening en met name de meer kantoorhoudende
bedrijvigheid vinden vooral een goede auto- en OV bereikbaarheid en
omgevingskwaliteit belangrijk. De terreinen ’t Zevenhuis, Distriport Noord-Holland24,
Schepenwijk en Hofland zijn mede door een passende ruimtelijke kwaliteit geschikte
locaties voor deze bedrijven. Voor bepaalde meer bedrijfsmatige onderdelen uit de
dienstverlening komen echter ook de andere terreinen in de regio in beeld. Het betreft dan
bijvoorbeeld de verhuur van auto’s en machines, reinigingsbedrijven en koeriersdiensten.
Hogere Milieucategorieën (HMC)
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Hogere Milieucategorieën (categorie 4 en hoger) weergegeven in rapportcijfers.

24

Ook ten aanzien van dit cluster is de beschikbaarheid van dit terrein nog onzeker.
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Figuur 3.5

Waardering cluster Hogere Milieucategorieën

Rapportcijfers HM C
9,0

5,8

5,4

5,0

Zuid

6,2

Schepenwijk
1, 2

6,4

De Veken
(1, 2, 3)

6,7

De Veken
(3+, 4)

6,7

Zuiderkogge
3, 4

Unda Maris
2

WFO West

Overspoor
Oost

6,8

Hofland

7,1

't Zevenhuis

7,4

Distriport NH

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Legenda
Beschikbaar voor cluster
Uitgesloten voor cluster

De combinatie van een goede autobereikbaarheid, een gunstige ligging (geen directe
nabijheid van woningen) en uitgifteprijs zijn bepalende vestigingsfactoren voor bedrijven
uit dit cluster. In de regio West-Friesland is op vier terreinen de vestiging van bedrijven
met een hogere milieucategorie toegestaan: Distriport Noord-Holland, WFO Oost, De
Veken (1, 2, 3) en Schepenwijk. Alle terreinen, behalve Schepenwijk, zijn goed geschikt
voor de opvang van bedrijven met een hogere milieucategorie. Distriport Noord-Holland
biedt met een goede autobereikbaarheid de beste kwaliteiten. Hier zijn echter geen
bedrijven uit categorie 5 toegestaan. Die kunnen in West-Friesland enkel terecht op De
Veken (1, 2, 3).

3.4

Conclusies aanbodanalyse

Voor elk van de onderscheiden economische clusters beschikt de regio over kwalitatief
goede vestigingslocaties. De terreinen die in het algemeen de meeste kwaliteit bieden zijn
de twee grote: Distriport Noord-Holland en ‘t Zevenhuis. Deze grootschalige terreinen
combineren een goede bereikbaarheid met een goede omgevingskwaliteit.
Deze terreinen zijn daarmee uitermate geschikt voor bedrijven uit alle vier de clusters.
Distriport Noord-Holland heeft echter een thematische insteek en zal zich, zoals
aangegeven in de Regionale Visie Bedrijventerreinen, in eerste instantie richten op
grootschalige (bovenregionale) Transport & Groothandel. Op dit moment is nog niet
duidelijk in welke mate dit terrein een functie zal vervullen voor de opvang van bedrijven
uit de andere sectoren. De goede omgevingskwaliteit, die ook Schepenwijk kenmerkt en
die ook voor het terrein Hofland valt te verwachten, is vooral van belang voor bedrijven
uit de clusters Consumentendiensten en Dienstverlening.
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Als bovengemiddeld scorende locatie voor huisvesting van logistieke en
industriële/bouwbedrijven kan het terrein Vredemaker Oost nog worden genoemd.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is voor alle clusters van bedrijvigheid een belangrijke vestigingsfactor en
daarmee een cruciale factor in de kwaliteit van bedrijventerreinen. De belangrijkste
ontsluitingsweg is de A7 die dwars door de regio loopt. De in de nabijheid van deze
rijksweg gelegen bedrijventerreinen en met name de (toekomstige) terreinen Distriport
Noord-Holland en ’t Zevenhuis beschikken mede door de goede autobereikbaarheid over
goede kwaliteiten voor verschillende clusters.
Terreinen in (sub)regionaal perspectief
De gehanteerde methode zet terreinen op een objectieve wijze naast elkaar en vergelijkt
de voorhanden zijnde kwaliteiten. Ligging en (auto)bereikbaarheid spelen daarbij een
belangrijke rol, waardoor terreinen met een meer perifere ligging lager scoren dan de
meer centraal en aan de snelweg gelegen terreinen. Dit betekent echter niet dat de meer
perifere terreinen van onvoldoende kwaliteit zijn en geen marktpotenties hebben.
Integendeel, deze terreinen beiden juist goede kwaliteiten voor met name kleinschaliger
lokale bedrijven. De kwaliteiten van de terreinen in de regio voldoen in algemene zin aan
de eisen van lokale bedrijven.
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4 Kwaliteitsmatch vraag en aanbod
bedrijventerreinen West-Friesland

4.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 is de ruimtevraag in West-Friesland vanuit de economische clusters
geraamd. Ook is gekeken naar de gewenste kwaliteiten die het bedrijfsleven per cluster
stelt aan vestigingslocaties. In hoofdstuk 3 hebben we de kwaliteiten van de
bedrijventerreinen in West-Friesland beoordeeld. Hierbij is gekeken in hoeverre de
kwaliteiten van de terreinen voldoen aan de gevraagde kwaliteiten per economische
cluster. In het voorliggende hoofdstuk 4 koppelen we de vraag- en aanbodzijde van de
regionale bedrijventerreinenmarkt. De vraag wordt hierbij afgezet tegen de kwantiteit en
kwaliteit van het aanbod op de bedrijventerreinen in de regio met uitgeefbaar oppervlak.
Per cluster is zo inzicht gegeven in de verhouding tussen vraag en aanbod.
De uitkomst bestaat uit twee delen:
1. Inzicht in de regionale verhouding tussen vraag en aanbod van vestigingsruimte op
bedrijventerreinen (in totaal en per economisch cluster);
2. Inzicht in het te verwachte profiel per bedrijventerrein als wordt uitgegaan van de
kwaliteiten van de bedrijventerreinen en de gevraagde kwaliteiten vanuit de markt.
De te verwachten profielen per bedrijventerrein en beleidsmatige aanbevelingen per
terrein worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd. In het vervolg van dit hoofdstuk (4)
behandelen we in de volgende paragraaf eerst de gehanteerde methodiek bij de matching
van de kwaliteit van vraag en aanbod.
Eerst is bepaald vanuit welke clusters de terreinen de meeste vraag mogen verwachten.
Dit is gebeurd op basis van de match tussen gevraagde kwaliteit per cluster en de huidige
c.q. geplande geboden kwaliteit per terrein. Welke terreinen zijn geschikt voor meerdere
clusters of zijn juist bijzonder geschikt voor één enkel cluster (thematisch terrein)?
Vervolgens is voor elk bedrijventerrein bepaald welke clusters hier het beste kunnen
worden geaccommodeerd: het ‘matchen’ van vraag en aanbod. Het belangrijkste
uitgangspunt hierbij is de kwaliteit van het terrein voor het betreffende cluster.
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4.2

Methodiek en uitgangspunten

Eerder zijn de clusters in kaart gebracht die de vraag naar bedrijventerreinen uitoefenen.
Per cluster is aangegeven in welke mate de geselecteerde bedrijventerreinen ingezet
kunnen worden voor de opvang van de vraag uit de afzonderlijke clusters. Hiertoe is ten
eerste gekeken naar de geschiktheid van elk terrein voor de clusters. In de bijlage is per
terrein een overzicht opgenomen met daarin de in fase 2 bepaalde rapportcijfers
(=geschiktheid) per cluster.
Vervolgens is de totale berekende vraag verdeeld over de verschillende
bedrijventerreinen. Hierbij is gezocht naar de theoretisch meest optimale match tussen
vraag en aanbod op basis van de geschiktheid van de terreinen en het programma van
eisen per cluster. De onderstaande uitgangspunten zijn leidend geweest bij de toedeling
van vraag uit de clusters naar de bedrijventerreinen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tijdshorizon 2008-2020;
Vraag uit deelregio’s wordt in de eigen deelregio opgevangen;
Matching terreinen en clusters o.b.v. rapportcijfers kwaliteit;
Diversiteit per bedrijventerrein, behalve bij thematerreinen;
Geografische spreiding clusters;
Lokale functie voor meer perifere locaties
Er worden geen terreinen uitgesloten
Een deel van het aanbod op sommige terreinen is gereserveerd voor bovenregionale
vraag of verplaatsingen
9. Circa de helft van de regionale bedrijvigheid is in Hoorn geconcentreerd.

In de twee volgende paragrafen zijn de uitkomsten van de match van vraag en aanbod
gepresenteerd.

4.3

Resultaten match van vraag en aanbod West-Friesland

Deze paragraaf biedt inzicht in de resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve match
in de deelregio West-Friesland. Eerst presenteren we een totaaloverzicht van de opvang
van de vraag vanuit de verschillende clusters op de bedrijventerreinen in West-Friesland.
Vervolgens gaan we dieper in op de mogelijkheden binnen de regio voor de opvang van
de vraag per clusters.
Totaaloverzicht kwantitatieve en kwalitatieve match in matrixvorm
In de tabellen 4.1, 4.2 en 4.3 zijn totaaloverzichten opgenomen van de kwantitatieve en
kwalitatieve match van de vraag vanuit de clusters en het aanbod op de bedrijventerreinen
in de vorm van een matrix (zie ook hoofdstuk 2). De vraag vanuit de geselecteerde
clusters is toebedeeld aan de verschillende terreinen op basis van de kwaliteiten van de
terreinen en de gevraagde kwaliteiten per cluster.
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In principe is de vraag vanuit een cluster zoveel mogelijk toegedeeld aan het
bedrijventerrein met de meeste kwaliteiten (hoogste rapportcijfer). In paragraaf 4.2 zijn
de criteria en uitgangspunten van de matching behandeld.
Tabel 4.1 laat het resultaat zien van confrontatie van vraag en aanbod voor de integrale
periode 2008-2020.
De tabel dient als volgt te worden gelezen:
•
Op de verticale as staan alle terreinen op een rij, het aanbod;
•
Op de horizontale as staat de vraag vanuit de vier basisclusters en het totaal voor de
betreffende periode, aangevuld met de twee specifieke clusters (welke niet mogen
worden opgeteld);
•
Voor elk terrein wordt de vraag vanuit de clusters verdeeld over de terreinen: Tot
2020 vullen wij dus 34,8 ha in op ’t Zevenhuis, verdeeld over vier clusters.
•
In totaal vullen wij tot 2012 de gehele vraag in (95 ha), verdeeld over de terreinen.

95

0

Agribusiness

HMC

20

basis clusters

28

Totaal 4

Industrie & Bouw
6

Dienstverlening

41

Consumentendiensten

Vraag

Transpot & Groothandel

Overzicht kwantitatieve en kwalitatieve matching vraag en aanbod in ha, 2008-2020

Aanbod

Tabel 4.1

15

Terreinen
Zuid

10,0

Zuiderkogge 3, 4

5,7

1,0

Schepenwijk 1, 2

23,7

3,5

1

5

2,7

12,2

't Zevenhuis

60,0

9

3

12,9

10,5

35,4

Distriport Noord-Holland

78,0

13,5

Hofland

0,5

X

X

0,5

Overspoor Oost

4,5

2

Unda Maris 2

1,6

1

De Veken (1, 2, 3)

2,5

1

De Veken (3+, 4)

28,3

3

5,0

14,5

1

0,5

1,5

1

4,5

1,1

0,5

1,6

1,0

0,5

2,5

5

3,8

12,8

WFO Oost

17,0

8

1

1

1

10,0

Totaal

231,8

41

6

28

20

95

1,0

9,0
0

15

X= Terrein beschikt wel over voldoende kwaliteiten voor het cluster maar vestiging is in principe
beleidsmatig uitgesloten

De resultaten voor de deelperioden 2008-2012 en 2013-2020 zijn weergegeven in de
tabellen 4.2 en 4.3. Het aanbod op een bepaald bedrijventerrein dat in de eerste
deelperiode werd uitgegeven, is van het aanbodtotaal in de tweede periode afgetrokken.
Omdat Hofland, Unda Maris 2 en De Veken (1, 2, 3) in de periode tot 2012 reeds volledig
werden benut (zie tabel 4.2), is op deze terreinen na 2012 geen ruimte meer beschikbaar.
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8

basis clusters

Totaal 4

Dienstverlening

Consumentendiensten

Industrie & Bouw
3

38

Agribusiness

16

HMC

Vraag

Transpot & Groothandel

Overzicht kwantitatieve en kwalitatieve matching vraag en aanbod in ha, 2008-2012

Aanbod

Tabel 4.2

0

6

Terreinen
10,0

0,0

Zuiderkogge 3, 4

5,7

0,0

Schepenwijk 1, 2

23,7

1,5

0,5

1

0,7

3,7

't Zevenhuis

60,0

3,5

1,5

5,4

4

14,4

Distriport Noord-Holland

78,0

6

Hofland

0,5

X

X

0,5

Overspoor Oost

4,5

1

Unda Maris 2

1,6

De Veken (1, 2, 3)

2,5

De Veken (3+, 4)

28,3

2,0

6,0
0,5

0,5

1

2,5

1,1

0,5

1,6

1

0,5

2,5

0,5

1

0,8

2,3

1

WFO Oost

17,0

3

0,5

0,5

0,5

4,5

Totaal

231,8

16

3

11

8

38

0,5

3,5
0

6

Agirbusiness

57

HMC

12

basis clusters

17

Totaal 4

Industrie & Bouw
3

Dienstverlening

25

Consumentendiensten

Vraag

Transpot & Groothandel

Overzicht kwantitatieve en kwalitatieve matching vraag en aanbod in ha, 2013-2020

Aanbod

Tabel 4.3

Zuid

0

9

Terreinen
Zuid

10,0

1,0

1

Zuiderkogge 3, 4

5,7

Schepenwijk 1, 2

20,0

2

0,5

4

2

0,0

't Zevenhuis

45,6

5,5

1,5

7,5

6,5

Distriport Noord-Holland

72,0

7,5

Hofland

0,0

X

Overspoor Oost

2,0

1

Unda Maris 2

0,0

0,0

De Veken (1, 2, 3)

0,0

0,0

8,5
21

0,0

X

2,0

1

26

3

0,5

4

3

10,5

WFO Oost

12,5

5

0,5

0,5

0,5

6,5

Totaal

193,8

25

3

17

12

57

De Veken (3+, 4)

3

7,5
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Ruim voldoende aanbod
De vraag vanuit de 4 basisclusters bedraagt tot 2020 samen ca. 95 ha netto (volgens het
TM-scenario). Op de bedrijventerreinen komt tot 2020 een totaal uitgeefbaar areaal van
ca. 232 ha. beschikbaar als alle plannen worden uitgevoerd. Een eerste conclusie is dat er
kwantitatief meer dan voldoende ruimte voorhanden is voor het accommoderen van de
ruimtevraag voor de groei van het regionale bedrijfsleven.
Zoals eerder al vermeld, gaat het in deze regio voor een groot deel om zogezegd “zachte
plannen”. Na opvang van de regionale uitbreidingsvraag tot 2020 blijft op de locaties
Schepenwijk, ’t Zevenhuis, Distriport Noord-Holland, De Veken (3+, 4), WFO Oost,
Zuid en Zuiderkogge samen nog ca 137 ha netto uitgeefbaar oppervlak beschikbaar.
In West-Friesland lijkt dus meer aanbod gecreëerd te worden dan nodig is om de
uitbreidingsvraag vanuit de regio zelf op te kunnen vangen. Hierbij is evenwel nog geen
rekening gehouden met de opvang van de eventuele bovenregionale vraag25. De
mogelijkheden om die extra vraag te accommoderen zijn ruimschoots aanwezig. Ook zal
de extra geboden ruimte gebruikt kunnen worden voor de opvang van beleidsmatig te
verplaatsen regionale bedrijven. Het terugdringen van de uitgaande pendel zou een extra
ruimtevraag kunnen genereren, maar (zeker indien deze ambitie niet kan worden
waargemaakt) dreigt er een te ruim aanbod aan terreinen te worden ontwikkeld26.

4.4

Resultaten per cluster

In deze paragraaf wordt de accommodatie van de vraag per cluster voor de deelregio
West-Friesland behandeld. Per cluster wordt eerst een tabel getoond met de invulling van
de totale vraag van het cluster op basis van de kwaliteiten van de terreinen. Deze
kwaliteiten zijn grafisch weergegeven met kleuren die de rapportcijfers weergegeven.
Blauw staat hierbij voor terreinen met een rapportcijfer van 7 of hoger.
Bedrijventerreinen met deze score zijn goed tot zeer goed geschikt voor de opvang van
vraag uit het betreffende cluster. Grijs staat voor een rapportcijfer tussen de 6 en de 7.
Terreinen met deze score beschikken over voldoende kwaliteiten voor de opvang van
vraag uit het betreffende cluster. Rood geeft aan dat een bedrijventerrein met een
rapportcijfer van 5 tot 6 in over beperkte kwaliteiten beschikt maar in het algemeen wel
voldoende geschikt is voor de opvang van kleinschalige lokale bedrijven (zie ook
paragraaf 3.4).
De opvang van de vraag uit de clusters op de verschillende bedrijventerreinen wordt ook
grafisch weergegeven. Met behulp van een cirkeldiagram is inzichtelijk gemaakt welk
deel van de vraag op welke terreinen (en dus welke kwaliteiten) kan worden gehuisvest.
Per cluster geldt dat de kleuren in de tabel en in het cirkeldiagram corresponderen.

25
26
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De bovenregionale ruimtevraag is in paragraaf 2.5 behandeld.
Terugdringen van uitgaande pendel en andere beleidsaspecten zijn in paragraaf 2.6 behandeld.
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Cluster Transport & Groothandel
Tabel 4.4

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Transport & Groothandel

Bedrijventerrein
Distriport Noord-Holland
't Zevenhuis
Schepenwijk 1, 2
De Veken (3+, 4)
WFO Oost
De Veken (1, 2, 3)
Overspoor Oost
Zuid
Invulling totaal
Autonome ruimtevraag TM

2008-2020
ha netto
13,5
9,0
3,5
3,0
8,0
1,0
2,0
1,0
41,0

Aandeel

41,0

100%

33%
22%
9%
7%
20%
2%
5%
2%
100%

Rapportcijfer
9,0
7,8
6,6
6,5
6,4
6,4
6,3
5,0

Voor het cluster Transport & Groothandel zien we dat er voldoende ruimte beschikbaar is
van goede kwaliteit. Allocatie van de vraag vanuit dit cluster is verspreid over een groot
aantal terreinen in de regio. Niettemin wordt in deze projectie ruim de helft opgevangen
op terreinen die daarvoor het meeste geschikt zijn: Distriport Noord-Holland - dat
specifiek op dit cluster is gericht - en ‘t Zevenhuis. Deze terreinen hebben vooral een
goede bereikbaarheid (directe ligging aan de A7) en bieden ook ruime kavels. Vooral
voor de wat kleinere, lokale transportbedrijven zijn ook terreinen als De Veken en
Overspoor Oost goede alternatieven.
Figuur 4.1

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Transport, Groothandel en Logistiek

Distriport Noord-Holland
5%

2%

't Zevenhuis

2%
Schepenwijk 1, 2

33%
20%

De Veken (3+, 4)
WFO Oost
De Veken (1, 2, 3)

7%
9%

Overspoor Oost
22%
Zuid

Legenda
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Aanbodtekort

=> 7
6-7
=< 6

De totale regionale vraag vanuit het cluster Transport, Groothandel en Logistiek kan op
kwalitatief goede terreinen worden geaccommodeerd.
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Cluster Industrie & Bouw
Tabel 4.5

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Industrie en Bouw

Bedrijventerrein
't Zevenhuis
De Veken (3+, 4)
Schepenwijk 1, 2
WFO Oost
Invulling totaal

2008-2020
ha netto
3,0
1,0
1,0
1,0
6,0

Aandeel

6,0

100%

Autonome ruimtevraag TM

Rapportcijfer

50%
17%
17%
17%
100%

8,1
6,8
6,7
6,1

De vraag die tot 2020 vanuit het cluster Industrie & Bouw valt te verwachten is relatief
bescheiden te noemen (vergeleken met de andere drie clusters). Het terrein waarvan de
kwaliteiten het best aansluiten bij dit traditionele cluster (en planmatig niet uitgesloten
wordt), is ‘t Zevenhuis. Daar gaat dan ook in deze projectie het merendeel van de vraag
naar toe. Aan de andere drie terreinen, die ook over ruim voldoende kwaliteiten
beschikken, is het restant gelijkelijk toegedeeld.
Figuur 4.2

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Industrie en bouw

't Zevenhuis

17%

De Veken (3+, 4)

17%

Schepenwijk 1, 2

49%

WFO Oost

17%

Legenda
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Aanbodtekort
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=> 7
6-7
=< 6
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Cluster Consumentendiensten
Tabel 4.6

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Consumentendiensten

Bedrijventerrein
't Zevenhuis
Hofland
Schepenwijk 1, 2
De Veken (3+, 4)
Overspoor Oost
Unda Maris 2
De Veken (1, 2, 3)
WFO Oost
Invulling totaal
Autonome ruimtevraag TM

2008-2020
ha netto
12,9
0,5
5,0
5,0
1,5
1,1
1,0
1,0
28,0

Aandeel

28,0

100%

Rapportcijfer

46%
2%
18%
18%
5%
4%
4%
4%
100%

8,6
8,4
8,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,7

Vanuit het cluster Consumentendiensten wordt relatief veel vraag (28 ha) verwacht. Voor
dit cluster zijn er drie toplocaties in de regio: ’t Zevenhuis, Hofland en Schepenwijk. Aan
deze terreinen is circa 66% van de vraag toebedeeld. Op vier andere bedrijventerreinen
met passende kwaliteiten is invulling van de overige ruimtevraag voorzien, dit in verband
met regionale spreiding en diversiteit op bedrijventerreinen.
Figuur 4.3

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Consumentendiensten

't Zevenhuis

4%
4%

4%

Hofland

5%

Schepenwijk 1, 2
De Veken (3+, 4)

45%

18%
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=> 7
6-7
=< 6
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Cluster Dienstverlening
Tabel 4.7

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Dienstverlening

Bedrijventerrein
't Zevenhuis
Schepenwijk 1, 2
De Veken (3+, 4)
WFO Oost
De Veken (1, 2, 3)
Unda Maris 2
Overspoor Oost
Invulling totaal
Autonome ruimtevraag TM

2008-2020
ha netto
10,5
2,7
3,8
1,0
0,5
0,5
1,0
20,0

Aandeel

20,0

100%

53%
14%
19%
5%
3%
3%
5%
100%

Rapportcijfer
8,9
8,1
7,0
6,8
6,7
6,5
6,2

De vraag vanuit dit cluster wordt ingevuld op diverse terreinen met een belangrijke
functie voor ’t Zevenhuis. De ruim 4 ha netto vraag die voor de verschillende fasen van
De Veken is voorzien, heeft met name betrekking op de periode na 2012.
Figuur 4.4

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Dienstverlening
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't Zevenhuis

3%
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=> 7
6-7
=< 6

Cluster Agribusiness
Agribusiness is een sector (of subcluster) die, zoals gezegd, voor verreweg het grootste
gedeelte terug te vinden is in de clusters Transport & Groothandel en Industrie & Bouw.
De vraag van 15 ha (netto) over 2008-2020 die voor Agribusiness is geraamd, is dus
inbegrepen in de 47 ha die voor deze clusters samen is geraamd. Factoren die van invloed
zijn op de verdeling van de vraag vanuit deze sector, zijn grotendeels vergelijkbaar met
die voor Transport & Groothandel. Daarnaast is voor deze bedrijven de nabijheid van
andere activiteiten in de Agribusiness van belang.
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De rapportcijfers voor de terreinen zijn daarom gebaseerd op die voor het cluster
Transport, Logistiek en Groothandel en aangepast voor de nabijheid tot concentraties van
de agribusiness (zie hoofdstuk 3).
Tabel 4.8

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Agribusiness

Bedrijventerrein

2008-2020
ha netto

Aandeel

WFO Oost
't Zevenhuis
Overspoor Oost
Invulling totaal

9,0
5,0
1,0
15,0

60%
33%
7%
100%

Autonome ruimtevraag TM

15,0

100%

Rapportcijfer
9,0
8,0
6,3

Meer dan de helft van de regionale vraag vanuit het cluster Agribusiness is toegewezen
aan de ruimte die op het voormalige Greenery-terrein na herstructurering zal ontstaan
(WFO Oost). Echter, bedacht moet worden dat Agriport A7 (Wieringermeer, regio Kop
van Noord-Holland) eveneens een goed alternatief kan zijn voor agribusinessbedrijven uit
de regio West-Friesland. Vanwege de gunstige ligging en goede bereikbaarheid is ook
een functie voor ’t Zevenhuis voorzien.

Figuur 4.5

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Agribusiness

7%
33%

't Zevenhuis
WFO Oost
Overspoor Oost

60%

Legenda
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Aanbodtekort

=> 7
6-7
=< 6
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4.5

Conclusies kwalitatieve matching vraag en aanbod per cluster

Op basis van de analyse van de kwantiteit en de kwaliteit van vraag en aanbod van
bedrijventerreinen komen we tot de volgende conclusies:
•
Er is en komt in West-Friesland ruim voldoende aanbod beschikbaar om de autonome
ruimtevraag uit de verschillende clusters tot 2020 op te vangen.
•
In de huidige plannen voor de regio West-Friesland wordt zowel ingezet op de
grootschalige ontwikkeling van regionale terreinen als op de grootschalige
ontwikkeling van lokale terreinen. De kans bestaat dat de vraag ruim wordt
overtroffen door het aanbod. Onderlinge afstemming van de terreinen is noodzakelijk.
Deze dient vooral gericht te zijn op de fasering en segmentering van de terreinen. Er
moet worden voorkomen dat tegelijkertijd te veel van hetzelfde aanbod wordt
gecreëerd.
•
Er zijn een groot aantal lokaal georiënteerde terreinen, met voldoende tot goede
kwaliteiten om vraag vanuit het lokale bedrijfsleven te accommoderen.
•
De twee grote terreinen die gepland staan in de regio: Distriport Noord-Holland en ’t
Zevenhuis, die samen bijna 60% van de toekomstige, potentiële capaciteit
vertegenwoordigen, hebben een vergelijkbaar kwalitatief profiel en kunnen tot op
zekere hoogte als substituten beschouwd worden. Alhoewel Distriport Noord-Holland
met name is gericht op grootschalige Transport & Groothandel bestaat het gevaar van
concurrentie met ’t Zevenhuis indien het profiel van het terrein wordt verbreed.
Programmatische afstemming tussen deze twee is essentieel voor een gezonde
regionale bedrijventerreinenmarkt.
•
Voor wat betreft de opvang van vraag uit de sector Agribusiness, is de ruimte die
vrijkomt na herstructurering van het voormalige Greenery-terrein, WFO Oost, zeer
geschikt. Toch mag niet uit het oog worden verloren dat het net buiten de regio
gelegen Agriport A7 (gemeente Wieringermeer) eveneens een uitermate interessante
locatie is voor deze activiteiten.
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5 Doelgroepen bedrijventerreinen en
aanbevelingen

5.1

Inleiding

Voor de bedrijventerreinen wordt in dit hoofdstuk de functionele invulling en daarmee
het profiel besproken. De voorgestelde profilering van de terreinen is een directe uitkomst
van de kwalitatieve match van vraag en aanbod zoals in het vorige hoofdstuk
gepresenteerd.
Van belang is te benadrukken dat de voorgestelde invulling van de bedrijventerreinen
in dit hoofdstuk geen programmering betreft, en dat, zoals reeds aangegeven, alleen de
autonome vraag is meegenomen in de kwaliteitsmatch. De weergegeven invullingen
zijn de uitkomsten van de analyse van de kwaliteiten van de vraag en het aanbod en
moeten worden gezien als de meest waarschijnlijke invulling als gevolg van
marktwerking.
Overheidsingrijpen en beleidsmatige overwegingen aan de aanbodzijde maken geen
onderdeel uit van deze analyse. Hierdoor kunnen onderstaande profielen afwijken van
de gewenste profielen van de gemeenten.
Daar waar reeds gemaakte beleidsbeslissingen niet direct te veranderen zijn27 en
invloed hebben op de kwaliteit van terreinen is daar wel rekening mee gehouden.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de maximaal toegestane milieucategorie.
In paragraaf 5.2 worden per terrein de beoogde doelgroepen/clusters naar aantallen
hectaren weergegeven. Tevens behandelen we beleidsmatige aandachtspunten per terrein.
De kwaliteiten van de terreinen en de gevraagde kwaliteiten vanuit de markt zijn hierbij
leidend. De aanbevelingen richten zich op de zaken waar beleidsmatig op kan worden
gestuurd.
Opnieuw mag niet uit het oog worden verloren dat deze exercitie indicatief van aard is.
Aangegeven wordt wat op basis van de huidige plannen verwacht zou kunnen worden.

27

Bijvoorbeeld omdat zij zijn vastgelegd in bestemmingsplannen

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland

47

5.2

Functionele invulling bedrijventerreinen West-Friesland

Zuid, Andijk
Andijk Zuid is een tamelijk perifeer gelegen terrein dat niettemin voldoende geschikt zou
zijn om met name de lokale vraag naar ruimte op te vangen. Gezien echter de plannen in
omringende gemeenten, en de kwaliteiten die op die terreinen geboden worden, valt er op
het punt van autonome uitbreidingsvraag van bedrijven niet heel erg veel te verwachten.
Vooral de relatief matige bereikbaarheid speelt een belangrijke rol. In onze projectie is
daarom slechts 1 ha vraag aan het terrein toegedeeld, vanuit het cluster Transport &
Groothandel.
Figuur 5.1

Zuid (10,0 ha)

1,0
Transport &
Groothandel
Niet toebedeelde
ruimte

9,0

Zuiderkogge Fase 3 en 4, Drechterland
De uitbreiding van het terrein Zuiderkogge wordt verder niet meegenomen. Opnieuw
willen wij benadrukken dat de uitbreiding (ook Fase 4) gevuld zou kunnen worden, zeker
gelet op de relatief lage uitgifteprijs van 89 euro per m2, maar dat de ontwikkelingen in de
directe nabijheid (’t Zevenhuis en Schepenwijk) dit in zekere zin overbodig maken.
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Figuur 5.2

Zuiderkogge 3, 4 (5,7 ha)

Niet toebedeelde
ruimte

5,7

Schepenwijk Fase 1 en 2, Enkhuizen
De kwaliteiten van Schepenwijk zijn geschikt voor alle clusters. Dit is ook terug te zien in
de huidige invulling, waarbij transportbedrijven worden gecombineerd met
aannemersbedrijven, en detailhandel met ruim opgezette woon/werk units. Ook met het
oog op de toekomst wordt deze invulling doorgetrokken.
Figuur 5.3

Schepenwijk 1, 2 (23,7 ha)

Transport &
Groothandel

3,5
1,0

Industrie & Bouw
Consumentendiensten

11,5
5,0

Dienstverlening
Niet toebedeelde
ruimte

2,7

Vooral de vestiging van bedrijven uit de zogenaamde “A/B/C”-categorie (Auto’s, Boten,
Caravans) valt te verwachten.
Toch zal het terrein in 2020 slechts voor iets meer dan de helft van de huidige plannen
ingevuld zijn. Het advies wordt gegeven om Fase 2 zeker in eerste aanleg wat kleiner van
opzet te maken, zodat ook een ruime bufferstrook behouden blijft met de aangrenzende
woonwijk in Bovenkarspel (gemeente Stedebroec).
Aandachtspunt is bovendien dat voor een goede zonering wordt gezorgd, en dat
“laagwaardige” bedrijvigheid uit de wat hogere milieucategorieën, geen afbreuk doet aan
de fysieke omgeving alsmede de algemene stedenbouwkundige uitstraling van het terrein.
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‘t Zevenhuis, Hoorn
Ook ’t Zevenhuis kan een ruim scala aan bedrijven accommoderen, en is wat dat betreft
enigszins vergelijkbaar met het naburige Schepenwijk. Niettemin zal het terrein iets
exclusiever van uitstraling zijn, wat zich ook vertaalt in de wat hogere uitgifteprijzen (150
tot 175 euro per m2, vergeleken met 125 euro voor Schepenwijk). Het terrein is hiermee
wat meer gericht op het topsegment van bedrijven, die hier veel waarde aan hechten.
Hierbij valt vooral te denken aan detailhandel en kantoorachtige bedrijvigheid. Maar ook
op het punt van de bereikbaarheid onderscheidt het terrein zich.
Figuur 5.4

‘t Zevenhuis (60,0 ha)

Transport &
Groothandel

9,0
3,0

Industrie & Bouw

24,6
Consumentendiensten

12,9

Dienstverlening
Niet toebedeelde
ruimte

10,5

De geplande capaciteit van 60 ha zal, gegeven met name de ontwikkeling van Distriport
Noord-Holland, ook voor 2020 nog niet volledig benut zijn. De fasering dient te
zorgvuldig (geleidelijk) geschieden en te worden afgestemd met vooral die van Distriport
Noord-Holland.
Distriport Noord-Holland, Koggenland
Het terrein Distriport Noord-Holland richt zich met name, zoals in de Regionale Visie
Bedrijventerreinen staat aangegeven, op de bovenregionale vraag van specifiek transporten logistieke bedrijven. uit de Randstad die wat meer perifeer willen zitten maar toch
goed ontsloten28. De directe ligging aan de A7 zorgt ervoor dat aan hun wensen zeker
wordt tegemoet gekomen.
Niettemin zal het terrein ook aantrekkingskracht uitoefenen op grootschalige bedrijven uit
de eigen regio, die naar een nieuwe locatie op zoek zijn. In deze projectie slaat 13½ ha
van de regionale vraag vanuit het cluster Transport & Groothandel op dit terrein neer
(ongeveer één-derde van het totaal).

28
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Overigens is er nog geen bestemmingsplan vastgesteld, zodat niet gesteld kan worden dat het terrein beleidsmatig is
uitgesloten voor de accommodatie van de overige drie clusters.
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Figuur 5.5

Distriport Noord-Holland (78,0 ha)

13,5
Transport &
Groothandel
Niet toebedeelde
ruimte

64,5

In hoeverre het terrein verder ingevuld kan worden met bovenregionale vraag, valt buiten
het bereik van dit onderzoek. Toch dient er rekening mee te worden gehouden dat, om het
terrein vol te krijgen, de doelgroep verbreed zou dienen te worden naar andere clusters
toe. Echter, hiermee gaat het terrein zich nog nadrukkelijker naast ’t Zevenhuis stellen,
dat zoals gezegd eveneens moeite zal ondervinden om de capaciteit, met regionale vraag
althans, te benutten. Programmatische afstemming tussen beide terreinen door middel van
segmentering is in ieder geval gewenst, om te voorkomen dat er onnodige concurrentie
ontstaat.
Hofland, Koggenland
Hofland heeft een oppervlakte van ½ ha. Het terrein wordt in deze projectie integraal
ingevuld met Consumentendiensten. Dit betekent niet zozeer dat hier een typische PDVlocatie wordt voorzien, als wel dat er zich kleine bedrijfjes kunnen vestigen die zich in
eerste instantie op de lokale, particuliere (consumenten)markt richten.
Figuur 5.6

Hofland (0,5 ha)

Consumentendiensten

0,5
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Overspoor Oost, Medemblik
Het terrein Overspoor Oost biedt een uitstekende locatie voor gemengde bedrijvigheid.
Op dit moment ligt het accent vooral op industrie/bouw. Door het ruime aanbod aan
goede locaties in de omgeving voor dit cluster, zal vooral vraag komen uit de andere drie
clusters. De zichtlocaties zijn uitermate geschikt voor de clusters Dienstverlening en
Consumentendiensten.
Figuur 5.7

Overspoor Oost (4,5 ha)

1,0

2,0

Transport &
Groothandel
Consumentendiensten
Dienstverlening

1,5

Unda Maris Fase 2, Medemblik
Unda Maris Fase 2 kan vooral vraag verwachten uit de clusters Consumentendiensten en
Dienstverlening. Het terrein, waar nog slechts 1,6 ha op uit te geven is, is goed ontsloten
via de N239 en N240.
Figuur 5.8

Unda Maris 2 (1,6 ha)

0,5
Consumentendiensten
Dienstverlening

1,1
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De Veken Fase 1, 2 en 3, Opmeer
Het bedrijventerrein De Veken wordt in deze rapportage, ook op verzoek van de
betreffende gemeente (Opmeer), opgedeeld in de fasen 1, 2, 3 en de fasen 3+, 4. Deze
splitsing is onder meer ook gebeurd op basis van het verschil in maximaal toegestane
milieucategorie. Op de fasen 1, 2 en 3 zijn bedrijven tot categorie 4 welkom. Een en
ander vindt ook weerspiegeling in de fysieke omgeving / stedenbouwkundige uitstraling.
Ofschoon goed geschikt voor industrie/bouw is een gemengde invulling met bedrijven uit
de overige drie clusters het meest voor de hand liggend. Vooral de centrale ligging in de
regio en de goede aansluiting via de N241 op de A7 zijn belangrijke troeven met het oog
op het aantrekken en behouden van (lokale) bedrijven in de transport en groothandel.29
Figuur 5.9

De Veken 1, 2, 3 (2,5 ha)

0,5

1,0

Transport & Groothandel
Consumentendiensten
Dienstverlening

1,0

De 2,5 ha die voor deze drie fasen nog resteert zal op tamelijk korte termijn ingevuld zijn.
De Veken Fase 3+ en 4, Opmeer
Plannen voor de ontwikkeling van de fasen 3+, 4 van De Veken bevinden zich in een
vergevorderd stadium.30 Uitbreiding van het terrein, gezien de beperkte resterende
capaciteit op de fasen 1, 2 en 3, is inderdaad gewenst. In deze projectie zal echter, door
het ruime aanbod in de omgeving (ook in het op betrekkelijk korte afstand gelegen
Heerhugowaard) ongeveer 15,5 ha aan capaciteit van De Veken 4 (20 ha) onbenut
blijven.

29

30

De (beperkte) vraag vanuit het cluster Industrie & Bouw wordt voor de periode na 2012 voorzien en zal daarom
opgevangen worden op De Veken 3+ en 4.
Voor het bestemmingsplan de Veken 4 is een Nota van uitgangspunten vastgesteld en thans wordt het
ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
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Figuur 5.10

De Veken 3+, 4 (28,3 ha)

3,0

Transport &
Groothandel

1,0

Industrie & Bouw
5,0

Consumentendiensten

15,5
Dienstverlening
3,8

Niet toebedeelde
ruimte

WFO Oost, Wervershoof
Ofschoon er nog wat onzekerheid hieromtrent bestaat, en er dus niet gesproken kan
worden van een “hard” plan, zal 17 ha aanbod op WFO Oost in de loop van de komende
jaren op de markt komen door herstructurering van het bestaande terrein. Dit terrein is
tamelijk thematisch van insteek en richt zich hoofdzakelijk op landbouwgerelateerde
bedrijven. De geraamde regionale vraag vanuit deze specifieke sector bedraagt 15 ha voor
de periode 2008-2020. Van die 15 ha wordt 9 ha (verspreid over de clusters Transport &
Groothandel en Industrie & Bouw) hier opgevangen. Overigens dient hierbij bedacht te
worden dat op dit moment in de gemeente Wieringermeer (regio Kop van Noord-Holland,
grenzend aan de gemeente Medemblik) het terrein Agriport A7 wordt ontwikkeld, wat
zeker voor de agribusiness in West-Friesland eveneens een interessante locatie zal zijn, en
dus een belangrijke concurrent voor WFO Oost.
Naast landbouwgerelateerde activiteiten zal er op WFO Oost op beperkte schaal ook
enige vraag te verwachten zijn uit de clusters Consumentendiensten en Dienstverlening:
ieder 1 ha.31

31
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De met de provincie afgesproken regel dat 50% uit agrarisch georiënteerde bedrijven en 50% uit algemene bedrijven kan
bestaan, lijkt niet helemaal realistisch, bekeken vanuit de autonome uitbreidingsvraag. Wellicht dat er evenwel vanuit
Consumentendiensten en Dienstverlening veel behoefte bestaat aan verplaatsing. Dit is zoals gezegd niet meegenomen in
deze projectie.
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Figuur 5.11

WFO Oost (17,0 ha)

Transport &
Groothandel
Industrie & Bouw

6,0
8,0

Consumentendiensten
Dienstverlening

1,0
1,0

1,0

Niet toebedeelde
ruimte

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland

55

Kwaliteitsmatch vraag en
aanbod bedrijventerreinen
West-Friesland
Een analyse vanuit de markt

Bouwsteen voor regionale strategievorming

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

ECORYS Nederland BV
Ahmed Hamdi
Alain Joos

Rotterdam, 23 december 2008

ECORYS Nederland BV
Postbus 4175
3006 AD Rotterdam
Watermanweg 44
3067 GG Rotterdam

T 010 453 88 00
F 010 453 07 68
E netherlands@ecorys.com
W www.ecorys.nl
K.v.K. nr. 24316726

ECORYS Regio, Strategie &
Ondernemerschap
T 010 453 87 99
F 010 453 86 50

AH/SCY/II18257

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies

4

1 Aanleiding, doel en leeswijzer
1.1 Aanleiding
1.2 Doelstelling
1.3 Leeswijzer

9
9
9
10

2 Vraagraming per economische cluster
2.1 Inleiding
2.2 Gebruikte methodiek raming ruimtebehoefte per cluster
2.3 Programma van eisen per cluster
2.4 Autonome behoefteraming
2.5 Bovenregionale vraag
2.6 Beleidsrijke raming ruimtebehoefte

11
11
11
13
14
17
18

3 Kwaliteit van het aanbod
3.1 Inleiding
3.2 Selectie van de bedrijventerreinen
3.3 Kwaliteit van de bedrijventerreinen
3.4 Conclusies aanbodanalyse

27
27
27
29
34

4 Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland
4.1 Inleiding
4.2 Methodiek en uitgangspunten
4.3 Resultaten match van vraag en aanbod West-Friesland
4.4 Resultaten per cluster
4.5 Conclusies kwalitatieve matching vraag en aanbod per cluster

36
36
37
37
40
46

5 Doelgroepen bedrijventerreinen en aanbevelingen
5.1 Inleiding
5.2 Functionele invulling bedrijventerreinen West-Friesland

47
47
48

Samenvatting en conclusies

Achtergrond en doelstelling
De provincie Noord-Holland heeft ECORYS opdracht gegeven de ruimtebehoefte tot
2020 te ramen in de drie deel regio’s van Noord-Holland Noord en inzicht te verschaffen
in de verhouding tussen vraag en aanbod. Tevens wordt er een doorkijk geboden in de
ruimtebehoefte in de periode na 2020.
Echter, niet alleen kwantitatief is voldoende ruimte belangrijk. Juist het bieden van de
gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen is van groot belang voor het gezond houden van
de (regionale) economie. Een regio met een diversiteit aan kwaliteit van
bedrijventerreinen zorgt voor het aantrekken van nieuwe en behoud van bestaande
bedrijvigheid. Bedrijven zijn actief in verschillende economische clusters en vragen ieder
om maatwerk. Kwaliteit is daarom bepalend voor het nieuwe beleid.
De doelstelling van het onderzoek is gericht op de matching van de kwaliteit van vraag en
aanbod van bedrijventerreinen:
Breng in beeld in hoeverre de vraag naar bedrijventerreinen kwalitatief aansluit op het
huidige en geplande aanbod in de regio West-Friesland tot 2020. Geef hierbij tevens
inzicht in de tekorten en overschotten aan vestigingsmogelijkheden per type
bedrijvigheid.
Het is hierbij belangrijk dat de kwalitatieve match primair ‘beleidsarm’ is uitgevoerd.
Dat wil zeggen dat de analyse vanuit de vestigingscriteria van ondernemers heeft
plaatsgevonden, zonder direct rekening te houden met beleidsmatige aspecten binnen
gemeenten en provincie (bijvoorbeeld het weren van kantoren en detailhandel op
bedrijventerreinen). Dit betekent dat de resultaten het benodigde inzicht biedt om beleid
op te kunnen formuleren en/of te verdedigen. Bovendien dient benadrukt te worden dat de
voorgestelde invulling van de bedrijventerreinen (zie Hoofdstuk 5) geen programmering
betreft, en dat ook daarin dus alleen de autonome vraag is meegenomen.
De belangrijkste resultaten
De uitbreidingsvraag vanuit de regio zelf bedraagt tot 2020 ca. 95 ha netto (volgens het
TM-scenario) tot 120 ha netto (volgens het GE-scenario).1

1

4

Opgemerkt dient te worden dat het hier uitsluitend gaat om bedrijventerreinen. De ruimtebehoefte voor kantoorlocaties
(anders dan kantoorachtige bedrijven op bedrijventerreinen) wordt hier bijvoorbeeld dan ook buiten beschouwing gelaten.
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Op de bedrijventerreinen komt tot 2020 een totaal uitgeefbaar areaal van ca. 232 ha
beschikbaar als alle plannen worden uitgevoerd2.
Om een goed beeld te krijgen van de verhouding tussen vraag en aanbod, moeten een
aantal beleidsrijke aspecten worden meegenomen welke de omvang van de vraag
beïnvloeden.
Onderstaande tabel laat het totaaloverzicht zien van vraag- en aanbodzijde, met daaraan
toegevoegd het effect van de verschillende beleidsrijke aspecten.3
Tabel 0.1

Invloed beleidsrijke aspecten op de balans tussen vraag- en aanbodzijde
Periode 2008-2020
(aantal ha’s netto)
TM-scenario / minimum

GE-scenario / maximum

232

232

95

120

Aanbodzijde
Totale aanbod4
Vraagzijde
Autonome uitbreidingsvraag
Bovenregionale vraag (excl. Distriport N-H)
Bovenregionale vraag Distriport N-H5

13

13

Niet bepaald

Niet bepaald

IJzeren voorraad

22

46

Totale vraag

130

179

Subsaldo

102

53

(-) Beleidsrijke aspecten
- Transformatie

7

7

- Hergebruik industriële locaties

-9

-14

- Ruimtewinst nieuwe terreinen

-14

-18

- Ruimtewinst bestaande terreinen

-1

-1

- Terugdringen uitgaande pendel

10

50

Extra vraag door beleidsrijke aspecten

-7

24

109

29

Saldo na meenemen beleid

Los van de beleidsrijke aspecten, is het saldo van aanbod en vraag 53 (GE/maximum) tot
102 ha (TM/minimum). Dit saldo geeft dus aan hoeveel meer aanbod er zal zijn, dan dat
er vraag valt te verwachten, zonder expliciet rekening te houden met beleid dat de vraag
beïnvloedt.

2
3

4

5

Zie hoofstuk 3.
Aangezien het weren van MC 1 en 2 een beleidsmaatregel is waarvan de realiseerbaarheid laag wordt ingeschat, ontbreekt
deze in het overzicht.
Het gaat hier om zowel harde als zachte plannen. Omdat verreweg het grootste deel van de plannen in West-Friesland nog
niet concreet vastgesteld zijn, wordt het niet zinvol geacht om aan de hand van een uitsplitsing naar “hard” en “zacht”, een
bandbreedte op te nemen voor het aanbod.
Het bepalen van de bovenregionale vraag die bij de realisatie van Distriport Noord-Holland wordt gegenereerd, valt buiten
de scoop van dit onderzoek, en wordt hier dan ook verder buiten beschouwing gelaten. Zoals in hoofdstuk 2 staat
aangegeven, kan los van dit terrein ongeveer 1 ha netto per jaar worden verwacht.
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Daarbij wordt wel rekening gehouden met het aantrekken van bedrijvigheid van buiten de
regio (zonder daarin de impact van Distriport Noord-Holland mee te nemen) en het
aanhouden van een ijzeren voorraad, maar nog niet met de ambitie om de uitgaande
pendel tegen te gaan6.
Indien de beleidsrijke aspecten worden meegenomen, is vooral het terugdringen van de
uitgaande pendel essentieel. Voor de terugdringing van de uitgaande pendel gaan we uit
van de ambitie van minimaal 2.000 en maximaal 10.000 personen, waarvan 30% op
bedrijventerreinen moet/kan worden geaccommodeerd. Dit resulteert in een extra
ruimtebehoefte van 10 tot 50 ha. In totaal leiden de beleidsrijke aspecten respectievelijk
tot 7 ha minder, dan wel 24 ha meer vraag.
Het positieve “Saldo na meenemen beleid” van 29 (GE/maximum) tot 109 ha
(TM/minimum) betekent dat de regio West-Friesland, met de bestaande plannen, tot 2020
in principe voldoende aanbod creëert om de vraag vanuit het bedrijfsleven op te kunnen
vangen. Er is een ijzeren voorraad beschikbaar om fluctuaties in de markt op te kunnen
vangen en er wordt aanbod gecreëerd om de uitgaande pendel terug te dringen.
In de minimumvariant kan een deel van het geplande aanbod beter later in de tijd worden
gerealiseerd dan nu gepland. Er zal dan dus meer moeten worden gefaseerd. Voorwaarde
is wel dat de ambities op het gebied van hergebruik van locaties en ruimtewinst ook
daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Op basis van deze conclusies, raden wij de gemeenten in de regio West-Friesland aan om
het aanbod aan terreinen in de tijd goed op elkaar af te stemmen. Zeker voor de grotere
gemeenten is afstemming van de omvang, de kwaliteiten en de fasering van de grotere
terreinen essentieel.
Invloed van beleid nader beschouwd
Belangrijk is dat wij hier alleen in beeld brengen wat de gevolgen van beleid zijn voor de
vraagzijde. Wij zijn ons er van bewust dat er bij de gemeenten en de provincie een aantal
andere essentiële beleidsaspecten zijn die van invloed zijn op het accommoderen van
bedrijvigheid op bedrijventerreinen. De belangrijkste twee zijn het weren van
dienstverleners en detailhandel op bedrijventerreinen. Dit heeft geen directe invloed op de
vraag naar terreinen en is daarom hier niet expliciet opgenomen. Bij de match van vraag
en aanbod besteden wij hier wel aandacht aan.
Er zijn verschillende beleidsmaatregelen die, als ze ook daadwerkelijk doorgevoerd
worden, effect hebben op de noodzaak om extra bedrijventerreinoppervlak aan te leggen.
Sommige maatregelen hebben tot gevolg dat er méer, en andere juist dat er mìnder ruimte
nodig is. De waarschijnlijkheid dat een bepaalde maatregel ook gerealiseerd kan worden
(de “realiseerbaarheid”), verschilt nogal.
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Extra woningbouw vanuit de verstedelijkingopgave, betekent ook meer ruimte voor werk, om de woon-werk balans in
evenwicht te houden/krijgen.
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Zo is het zeer aannemelijk dat er op zowel bestaande als nieuwe terreinen een bepaalde
mate van ruimtewinst zal worden behaald en dat een deel van de industriële locaties in de
toekomst door andere typen bedrijven zal worden gebruikt. De vraag is alleen of de
geambieerde ruimtewinst op nieuwe terreinen kan worden gerealiseerd en of het
hergebruik van industriële locaties kan worden geëffectueerd. Hier bestaat thans nog
onzekerheid over.
Deze onzekerheid bestaat ook bij de idee van het weren van (de uitbreiding) van
milieucategorie (MC) 1 en 2 bedrijven. Het is nog onduidelijk hoever de ambitie op dit
punt reikt en in hoeverre dit ook realiseerbaar is. Wij achten het niet realistisch om de
activiteiten in de MC 1 en 2 integraal te weren op bedrijventerreinen en bovendien
ongewenst in verband met de potentiële overlast van extra verkeer in de woonwijken.
Niettemin mag wel enig effect worden verwacht van gericht stimuleringsbeleid om meer
bedrijvigheid in woongebieden te huisvesten. Daarbij moet vooral gedacht worden aan
bedrijvigheid uit de clusters Consumentendiensten en Dienstverlening, die doorgaans
beter te mengen is.
Het grootste beleidsmatige effect op de noodzaak voor nieuwe bedrijventerreinen is
afkomstig van een beleidsaspect dat leidt tot extra ruimtevraag en daarmee de noodzaak
tot het realiseren van meer bedrijventerreinen. Het betreft het terugdringen van de
uitgaande pendel, om de balans tussen wonen en werken meer in evenwicht te brengen.
De haalbaarheid van dit aspect is echter met veel onzekerheid omgeven. Afhankelijk van
het ambitieniveau en het succes leidt deze beleidslijn tot een extra vraag van tientallen
hectaren netto bedrijventerrein. In de regio West-Friesland is nadrukkelijk met deze
ambitie rekening gehouden en wordt hier bewust aanbod voor gecreëerd.
De kwaliteit van het aanbod
Voor elk van de onderscheiden economische clusters beschikt de regio over kwalitatief
goede vestigingslocaties. De terreinen die in het algemeen de meeste kwaliteit bieden zijn
de twee grote: Distriport Noord-Holland en ‘t Zevenhuis. Deze grootschalige terreinen
combineren een goede bereikbaarheid met een goede omgevingskwaliteit.
Deze terreinen zijn daarmee uitermate geschikt voor bedrijven uit alle vier de clusters.
Distriport Noord-Holland heeft echter een thematische insteek en zal zich in eerste
instantie richten op grootschalige (bovenregionale) Transport & Groothandel, en het is
dus de vraag of dit een optie zal zijn voor de overige drie clusters. De goede
omgevingskwaliteit, die ook Schepenwijk kenmerkt en die ook voor het terrein Hofland
valt te verwachten, is vooral van belang voor bedrijven uit de clusters
Consumentendiensten en Dienstverlening.
Als bovengemiddeld scorende locatie voor huisvesting van logistieke en
industriële/bouwbedrijven kan het terrein Vredemaker Oost nog worden genoemd.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is voor alle clusters van bedrijvigheid een belangrijke vestigingsfactor en
daarmee een cruciale factor in de kwaliteit van bedrijventerreinen. De belangrijkste
ontsluitingsweg is de A7 die dwars door de regio loopt.
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De in de nabijheid van deze rijksweg gelegen bedrijventerreinen en met name de
(toekomstige) terreinen Distriport Noord-Holland en ’t Zevenhuis beschikken mede door
de goede autobereikbaarheid over goede kwaliteiten voor verschillende clusters.
Terreinen in (sub)regionaal perspectief
De gehanteerde methode zet terreinen op een objectieve wijze naast elkaar en vergelijkt
de voorhanden zijnde kwaliteiten. Ligging en (auto)bereikbaarheid spelen daarbij een
belangrijke rol, waardoor terreinen met een meer perifere ligging lager scoren dan de
meer centraal en aan de snelweg gelegen terreinen. Dit betekent echter niet dat de meer
perifere terreinen van onvoldoende kwaliteit zijn en geen marktpotenties hebben.
Integendeel, deze terreinen beiden juist goede kwaliteiten voor met name kleinschaliger
lokale bedrijven. De kwaliteiten van de terreinen in de regio voldoen in algemene zin aan
de eisen van lokale bedrijven.
Focus op kwaliteit en fasering
Op basis van de analyse van de kwantiteit en de kwaliteit van vraag en aanbod van
bedrijventerreinen komen we tot de volgende conclusies:
•
Er is en komt in West-Friesland ruim voldoende aanbod beschikbaar om de
ruimtevraag uit de verschillende clusters tot 2020 op te vangen.
•
In de huidige plannen voor de regio West-Friesland wordt zowel ingezet op de
grootschalige ontwikkeling van regionale terreinen als op de grootschalige
ontwikkeling van lokale terreinen. De kans bestaat dat de vraag ruim wordt
overtroffen door het aanbod. Onderlinge afstemming van de terreinen is noodzakelijk.
Deze dient vooral gericht te zijn op de fasering en segmentering van de terreinen. Er
moet worden voorkomen dat tegelijkertijd te veel van hetzelfde aanbod wordt
gecreëerd.
•
Er zijn een groot aantal lokaal georiënteerde terreinen, met voldoende tot goede
kwaliteiten om vraag vanuit het lokale bedrijfsleven te accommoderen.
•
De twee grote terreinen die gepland staan in de regio: Distriport Noord-Holland en ’t
Zevenhuis, die samen bijna 60% van de toekomstige, potentiële capaciteit
vertegenwoordigen, hebben een vergelijkbaar kwalitatief profiel en kunnen tot op
zekere hoogte als substituten beschouwd worden. Alhoewel Distriport Noord-Holland
zich in eerste instantie richt op grootschalige Transport & Groothandel bestaat het
gevaar van concurrentie met ‘t Zevenhuis indien het profiel van het terrein wordt
verbreed. Programmatische afstemming tussen deze twee is essentieel voor een
gezonde regionale bedrijventerreinenmarkt.
Voor wat betreft de opvang van vraag uit de sector Agribusiness, is de ruimte die
vrijkomt na herstructurering van het voormalige Greenery-terrein, WFO Oost, zeer
geschikt. Toch mag niet uit het oog worden verloren dat het net buiten de regio gelegen
Agriport A7 (gemeente Wieringermeer) eveneens een uitermate interessante locatie is
voor deze activiteiten.
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1 Aanleiding, doel en leeswijzer

1.1

Aanleiding

Regionale afstemming is een voorwaarde
De regio en de provincie spelen een belangrijke rol bij het bereiken van een divers aanbod
van bedrijventerreinen. Er moet bij het ontwikkelen en herstructureren van
bedrijventerreinen verder worden gekeken dan de eigen gemeentegrenzen. Het is de regio
die economische ontwikkelingen – bedrijvigheid – moet kunnen accommoderen.
Regionale afstemming is van groot belang om een concurrentiestrijd tussen gemeenten te
voorkomen.
Kwaliteit en maatwerk zijn bepalend voor nieuw beleid
De provincie Noord-Holland heeft ECORYS opdracht gegeven de ruimtebehoefte tot
2020 te ramen in de drie deelregio’s van Noord-Holland Noord en inzicht te verschaffen
in de verhouding tussen vraag en aanbod. Tevens wordt er een doorkijk geboden in de
ruimtebehoefte in de periode na 2020.
Echter, niet alleen kwantitatief is voldoende ruimte belangrijk. Juist het bieden van de
gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen is van groot belang voor het gezond houden van
de (regionale) economie. Een regio met een diversiteit aan kwaliteit van
bedrijventerreinen zorgt voor het aantrekken van nieuwe en het behoud van bestaande
bedrijvigheid. Bedrijven zijn actief in verschillende economische clusters en vragen ieder
om maatwerk. Kwaliteit is daarom bepalend voor het nieuwe beleid.

1.2

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is gericht op de matching van de kwaliteit van vraag en
aanbod van bedrijventerreinen:
Breng in beeld in hoeverre de vraag naar bedrijventerreinen kwalitatief aansluit op het
huidige en geplande aanbod in de regio West-Friesland tot 2020. Geef hierbij tevens
inzicht in de tekorten en overschotten aan vestigingsmogelijkheden per type
bedrijvigheid.
Het is hierbij belangrijk dat de kwalitatieve match primair ‘beleidsarm’ is uitgevoerd.
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Dat wil zeggen dat de analyse vanuit de vestigingscriteria van ondernemers heeft
plaatsgevonden, zonder direct rekening te houden met beleidsmatige aspecten binnen
gemeenten en provincie. Dit betekent dat de resultaten het benodigde inzicht biedt om
beleid op te kunnen formuleren.
Een actueel voorbeeld hiervan is het in beeld brengen van de ruimtebehoefte op
bedrijventerreinen voor consumentendiensten. Een deel hiervan zijn activiteiten
(detailhandel, horeca) welke beleidsmatig door diverse gemeenten en de provincie niet op
bedrijventerreinen worden toegelaten. Maar de vraag vanuit de markt is er wel degelijk.
Juist deze vraag vanuit de markt wordt in beeld gebracht, zodat inzicht wordt geboden op
welke ontwikkelingen beleid dient te worden gemaakt of bijgesteld.
In aanvulling op de beleidsarme raming, wordt tevens een ‘beleidsrijke’ raming
opgesteld. Deze raming biedt inzicht in de gevolgen voor de ruimtebehoefte indien een
aantal actuele beleidsuitgangspunten succesvol zouden worden geïmplementeerd.
Concreet gaat het om hergebruik van verlaten kavels, realisatie van ruimtewinst op
bestaande en nieuwe terreinen, het weren van ‘lichte’ activiteiten (vallend binnen de
milieucategorieën 1 en 2) op bedrijventerreinen en het beperken van de uitgaande pendel.
De beleidsrijke raming heeft een indicatief karakter omdat de implementatie en het
mogelijke succes van de verschillende beleidsaspecten veel onzekerheid worden
omgeven.

1.3

Leeswijzer

In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ruimtebehoefte van de
geselecteerde economische clusters. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het ruimteaanbod
op bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen geïnventariseerd en beoordeeld.
Hoofdstuk 4 biedt inzicht in de verdeling van de vraag vanuit de clusters over de
bedrijventerreinen. Tot slot presenteren we in hoofdstuk 5 de doelgroepen/clusters per
bedrijventerrein die op basis van de kwaliteiten van de terreinen en de gevraagde
kwaliteit vanuit de markt kunnen worden verwacht. Tevens worden per bedrijventerrein
de belangrijkste aandachtspunten behandeld en eventueel aanbevelingen gedaan om een
betere matching met de vraag vanuit de markt te verkrijgen.
De bijlagen, waarin wij meer inzicht geven in de gebruikte methodiek en gebruikte
aannames, zijn opgenomen in een apart bijlagenrapport.

10

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland

2 Vraagraming per economische cluster

2.1

Inleiding

Hoofdstuk 2 behandelt de ruimtevraag van de geselecteerde economische clusters in de
regio West-Friesland. In paragraaf 2.2 wordt eerst ingegaan op de methodiek die is
gebruikt bij de bepaling van de ruimtebehoefte en de kwalitatieve eisen die clusters
stellen aan vestigingslocaties. De uiteindelijke ruimtebehoefte per cluster is opgenomen
in paragraaf 2.3.

2.2

Gebruikte methodiek raming ruimtebehoefte per cluster

SPECTRA en scenario’s
De ruimtevraag is voor elk cluster afzonderlijk berekend met behulp van het SPECTRA 7
model. Voor de relevante indicatoren werkgelegenheid, terreinquotiënten en
locatievoorkeuren is daarbij rekening gehouden met de specifieke kenmerken van een
cluster. In de bijlage staat de werking van het model nader uitgewerkt. De ramingen
worden weergegeven voor twee lange termijnscenario’s, Global Economy (GE) en
Transatlantic Market (TM), welke zijn opgesteld door de planbureaus van het Rijk. Deze
lange termijn scenario’s zijn vervolgens, met behulp van de ‘shift-and-share’ techniek8
omgezet naar de drie deelregio’s in Noord-Holland Noord. Hieronder een korte
toelichting op de twee scenario’s.
Transatlantic Market (TM)9
In het scenario Transatlantic Market wordt de uitbreiding van de Europese Unie geen politiek succes.
Wel vindt er een vergaande handelsliberalisatie plaats tussen de Verenigde Staten en Europa,
waardoor op termijn een nieuwe interne markt ontstaat. Het scenario kenmerkt zich door een overheid
die de eigen verantwoordelijkheid van burgers benadrukt, de verzorgingsstaat wordt ingeperkt en
publieke voorzieningen versoberd. Door sterke toename van de inkomensongelijkheid tussen rijke en
arme landen willen veel mensen naar Europa migreren, maar Europa houd de grenzen gesloten. In
vergelijking met het Global Economy scenario is er, door de minder sterke wereldwijde economische
integratie, een beperktere stijging van de arbeidsproductiviteit.

7
8
9

SPECifieke Terrein Ramingen. In de bijlage is een toelichting op dit model opgenomen.
Toelichting op de gehanteerde methodiek is opgenomen in de bijlage.
CPB, Vier vergezichten op Nederland, p29-30 (2004).
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Global Economy (GE)10
In het scenario Global Economy breidt de EU zich nog verder naar het oosten uit. Economisch en
monetair is de EU een succes en ze neemt dan ook gemakkelijk oostelijk gelegen landen als Turkije,
Oekraïne en kleinere staten op. Het economisch zwaartepunt van Europa verschuift daardoor enigszins
naar het oosten. WTO onderhandelingen zijn succesvol en leiden tot vrijhandel in landbouwproducten
en in diensten. De consumptie van energie is relatief hoog en fossiele brandstoffen spelen daarin een
belangrijke rol. Hervormingen van de arbeidsmarkt, de inkomensbelasting en de sociale zekerheid
bevorderen de deelname aan het arbeidsproces, met name van ouderen. De EU laat elk jaar een vast
aantal migranten toe; deze zijn voor het merendeel jong en goed opgeleid. Mede dankzij de liberalisatie
van de Europese arbeidsmarkten vinden ze vrij gemakkelijk een baan.

De toekomstscenario`s modelleren een (midden) lange termijn scenario. De uitkomsten
moeten dan ook als lange termijn gemiddelden gezien worden. Op korte termijn kan deze
afwijken, aangezien er geen rekening is gehouden met de economische
conjunctuurgolven.
Scenario’s geven een mogelijke toekomst weer op de lange termijn. Men kan dus niet
‘kiezen’ voor een bepaald scenario11. In dit hoofdstuk zullen dan ook de ramingen van de
ruimtebehoefte op basis van zowel het TM als het GE scenario worden gepresenteerd.
Voor de in de volgende hoofdstukken uit te werken kwaliteitsmatch (confrontatie van
vraag en aanbod op de bedrijventerreinenmarkt) is het echter noodzakelijk van een
ruimtebehoefte op basis van een bepaald scenario uit te gaan. Hiertoe is onderzocht hoe
de regionale economie zich de laatste jaren heeft ontwikkeld en welk scenario hierbij het
dichtst in de buurt komt. Op basis van deze analyse (zie bijlage) is besloten voor de
kwaliteitsmatch uit te gaan van de ruimtebehoefte op basis van het TM-scenario.
Selectie van clusters
In dit onderzoek is de totale ruimtebehoefte berekend voor de regio West-Friesland, als
een van de deelregio’s van Noord-Holland Noord. De ruimtevraag is verbijzonderd naar
de volgende vier basisclusters:
•
Industrie en Bouw;
•
Transport, Groothandel en Logistiek;
•
Consumentendiensten;
•
Dienstverlening.
Bij Industrie en Bouw moet men denken aan diverse productieactiviteiten, zoals in de
voeding en genotsmiddelen industrie. Veelal gaat het om de zogenaamde ‘maakindustrie’.
Maar ook de bouwondernemingen, de zand- en grindoverslag en beton- en
mortelcentrales zitten in dit cluster. De Transport, Groothandel en Logistiek zijn de
(veelal grotere) bedrijfshallen waarin goederen worden opgeslagen, overgeslagen en
verpakt.

10
11

12

Zie voorgaande voetnoot.
In de beleidsbrief van 7 december 2007 laten de ministers van VROM en EZ weten voortaan uit te gaan van het TMscenario voor de bepaling van de ruimtebehoefte.
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Consumentendiensten behelst een breed scala aan activiteiten zoals autohandel,
detailhandel (waaronder PDV12), reparatie en horeca. Kenmerkend is dat de consumenten
de vestigingen bezoeken. Ook de tuincentra en de bouwmarkten vallen hieronder.
Bij Dienstverlening gaat het veelal om kleinschalige dienstverleners, zoals verhuurders,
glazenwassers en om overheidsdiensten (bijvoorbeeld een gemeentewerf of een vestiging
van Rijkswaterstaat) die zich op bedrijventerreinen vestigen. Maar ook zorg- instellingen
en onderwijsinstellingen en adviesdiensten behoren tot dit cluster. Deze laatste
activiteiten zijn vaak gehuisvest in kantoorachtige gebouwen.
Dit moet men overigens niet verwarren met de grootschalige specifieke kantoorlocaties
met veelal hoogbouw, waar banken, accountants en verzekeringsmaatschappijen zich
vaak vestigen. Het gaat hier veelal om kleinschaligere dienstverlening, soms wel in een
kantoorachtige omgeving. Het onderscheid tussen specifieke kantoorlocaties en delen van
bedrijventerreinen waar dienstverleners zijn gevestigd is overigens wel aan het vervagen.
In aanvulling op de vier basisclusters wordt op verziek van de gemeenten in WestFriesland aandacht besteed aan de specifieke clusters:
•
Hogere Milieucategorieën (HMC, vanaf MC4), meestal vallend binnen de
basisclusters Industrie en Bouw en Transport en Logistiek.
•
Agribusiness, vallend binnen de basisclusters Transport, Logistiek en Groothandel,
Dienstverlening en Industrie.
Koppeling sectoren aan clusters
Aan elk van deze clusters zijn SBI-sectoren gekoppeld. Voor het cluster Hogere
Milieucategorieën (HMC) zijn de sectoren uitgesplitst tot het laagst beschikbare
detailniveau (5 digit SBI-code). De verdeling van sectoren naar cluster is terug te vinden
in de bijlage.

2.3

Programma van eisen per cluster

Per cluster zijn de belangrijkste vestigingsplaatseisen aangegeven op basis van
deskresearch en expertise en ervaringen van ECORYS. Deze vestigingsplaatsfactoren zijn
vervolgens vertaald naar een programma van eisen per cluster. Voor het bepalen van het
programma van eisen per cluster is als basis de benchmark-studie van het regionale
investeringsklimaat gebruikt. In deze benchmark hebben ondernemers, middels een
enquête, op verschillende aspecten het ondernemersklimaat beoordeelt op een schaal van
1 tot 5. Op deze wijzen staan de eisen van de ondernemers centraal, zonder nog al te veel
rekening te houden met beleid van gemeenten en provincie.
Daarnaast is gekeken naar de historische vestigingsplaatskeuzes van bedrijven in de
regio. Per cluster is beoordeeld of deze geconcentreerd is op bepaalde bedrijventerreinen.

12

Perifere Detailhandelvestigingen (PDV)
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Waar dit het geval is, zijn de locatiekwaliteiten van deze terreinen meegenomen in het
programma van eisen voor het betreffende cluster.
Tenslotte is gebruik gemaakt van de bij ECORYS aanwezige ervaring en expertise met de
ontwikkeling van bedrijventerreinen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van het
programma van eisen per cluster.
De volgende thema’s zijn in het programma van eisen opgenomen:
•
Type terrein
•
Ligging
•
Bereikbaarheid (auto en OV)
•
Fysieke omgeving (o.m. stedenbouwkundige uitstraling en kavelomvang)
•
Uitgifteprijs
•
Beoogde doelgroepen
•
Nabijheid clusters en/of speciale voorzieningen

2.4

Autonome behoefteraming

De autonome ruimtevraag betreft de extra ruimtebehoefte van bedrijven die kan worden
verwacht als gevolg van ontwikkelingen in de regionale economie in West-Friesland. Het
betreft de ruimtelijke gevolgen van economische groei en daarmee de ontwikkeling van
het regionale bedrijfsleven. Daarom spreken we ook wel van uitbreidingsvraag. Tabel 2.1
laat de uitkomsten zien van de twee vraagramingen per cluster. De ramingen zijn
opgesteld voor zowel het TM als het GE-scenario.
Tabel 2.1

Autonome ruimtebehoefte basisclusters in West-Friesland, periode 2008-2030
2008-2020
TM

2021-2030
GE

TM

GE

Industrie en bouw

6

20

0

7

Transport, groothandel en distributie

41

48

9

14

Consumentendiensten

28

29

9

10

Dienstverlening

20

23

2

4

Totaal

95

120

20

35

In totaal moet tot 2020 rekening worden gehouden met een autonome ruimtebehoefte van
95 tot ca 120 ha. Daarna neemt de vraag naar verwachting af tot ca 20 tot 35 ha voor de
periode van 2021 tot 2030.
De “traditionele” ruimtevrager industrie zal in de toekomst steeds minder tot extra
ruimtebehoefte leiden. Vestigingen in de transport en logistiek zorgen voor de meeste
vraag, en ook steeds meer bedrijven in de consumentendiensten willen zich op
bedrijventerreinen vestigen.
Van belang is dat de berekende ruimtebehoefte alleen extra ruimte betreft als gevolg
van economische groei bij het bedrijfsleven in de regio: de uitbreidingsvraag.
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De vervangingsvraag als gevolg van onttrekkingen van het aanbod maakt geen
onderdeel uit van de berekende ruimtebehoefte. De ruimtebehoefte is ook exclusief
reserveringen voor een ijzeren voorraad. De ruimtebehoefte wordt weergegeven in
netto uitgeefbare hectares.
Op verzoek van de regio, is voor een aantal activiteiten de specifieke ruimtebehoefte
bepaald. De aanvullende clusters maken onderdeel uit van de basisclusters en mogen
daarom niet bij het totaal worden opgesteld.

Verschillen met vorige ramingen
De huidige ECORYS-ramingen liggen beduidend lager dan de BCI-raming van bijna 10
jaar geleden en de daaruit afgeleide opgave voor het streekplan. In de bijlage is een
figuur opgenomen die de verschillen laat zien met de ramingen die in het verleden zijn
gemaakt. Een groot deel van deze verschillen kan verklaard worden uit het feit dat
destijds nog met de oude toekomstscenario`s van het CPB is gerekend. De nieuwe lange
termijn toekomstscenario’s van het CPB zijn vanaf 2004 beschikbaar. Tussen de oude en
de nieuwe toekomstscenario’s van het CPB bestaan belangrijke verschillen in inzicht
over hoe de Nederlandse samenleving en economie zich zullen ontwikkelen. Deze
verschillen leiden er toe dat de verwachte behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen op
basis van de nieuwe toekomstscenario’s lager ligt dan op basis van de oude scenario’s.

De oude BCI-raming is gebaseerd op het scenario European Coördination (EC). De
uitgangspunten van dit scenario verschillen van die van de thans gebruikte TM- en GEscenario’s. Het belangrijkste resultaat daarvan is dat de werkgelegenheid in NoordHolland Noord zich volgens de nieuwe scenario’s anders ontwikkelt, zowel in omvang als
in sectorale verdeling. Vooral de ontwikkeling in de industrie (welke voor relatief veel
ruimtebehoefte aan terreinen zorgt) vlakt richting 2020 sterker en eerder af in de nieuwe
scenario’s. Bovendien is de dynamiek in de terreinquotiënt en de locatievoorkeur
geringer (zie uitleg SPECTRA), wat eveneens tot minder ruimtebehoefte leidt.

De verschillen tussen de BCI-ramingen en de gehanteerde ruimtebehoefte voor het
streekplan voor de periode 2004 – 2014 zijn te verklaren door de beleidsmatige
toevoeging van een ijzeren voorraad op basis van 5 maal de jaarlijkse uitgifte in het
Streekplan.

Tabel 2.2

Autonome ruimtebehoefte specifieke clusters in West-Friesland, periode 2008-2030
2008-2020

2021-2030

TM

GE

TM

GE

Agribusiness

15

20

0

5

HMC

0

0

0

0
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HMC
Op basis van de economische ontwikkeling van het cluster HMC is de verwachting dat er
geen extra vraag wordt gegenereerd vanuit economische groei en dynamiek. Uiteraard
kan er wel een ruimtebehoefte ontstaan doordat er bedrijven moet worden verplaatst.
Agribusiness
Als gevolg van de verwachte groei in de agribusiness, wordt er een toename in de
ruimtebehoefte verwacht van 15 tot ca 20 ha. In West-Friesland is vooral op het terrein
WFO/ABC een bundeling aan bedrijven gevestigd die actief zijn in de “Agribusiness”. In
de buurregio Kop van Noord-Holland wordt de daar aanwezige concentratie van
agribusiness verder uitgebreid met nieuwe glastuinbouw. Ook wordt op de grens met
West-Friesland het grootschalige terrein Agriport A7 speciaal voor de sector ontwikkeld.
Aan de ene kant kan de toename van de omvang van de Agribusiness in de Kop van
Noord-Holland leiden tot extra ruimtevraag in West-Friesland. Aan de andere kant kan de
ontwikkeling van Agriport A7 er ook toe leiden dat bedrijven uit West-Friesland zich op
dit terrein zullen vestigen.
IJzeren voorraad
Op de bedrijventerreinenmarkt is het van belang dat er op elk moment in een bepaalde
periode aanbod beschikbaar is om zo de groei van het regionale bedrijfsleven en de
regionale economie te faciliteren. De vraag op de markt kan sterk fluctueren en wordt
vaak bepaald door enkele incidentele grote vestigende bedrijven van buiten de regio of
verplaatsende bedrijven binnen de regio. Het ontwikkelen en realiseren van nieuwe
bedrijventerreinen betreft echter een proces dat zelfs in het meest gunstige geval
meerdere jaren in beslag neemt. Het is daarom van belang om bij de planologische
reservering van bedrijventerreinen rekening te houden met een strategische reserve, ofwel
een ijzeren voorraad. Deze planologische reservering voor nieuwe bedrijventerreinen
zorgt ervoor dat pieken in de vraag kunnen worden opgevangen en dat ook aan het einde
van de planningsperiode nog voldoende keuzemogelijkheden voor bedrijven bestaan die
een (nieuwe) vestigingsplaats zoeken.
Een gangbare omvang van de ijzeren voorraad is drie- tot vijfmaal de omvang van de
verwachte gemiddelde jaarlijkse ruimtevraag. De benodigde ijzeren voorraad in WestFriesland voor de periode 2008-2020 is berekend op basis van de geraamde autonome
ruimtebehoefte (zie tabel 2.1) en drie- tot vijfmaal de omvang van de verwachte
gemiddelde jaarlijkse ruimtevraag. In onderstaande tabel is de ijzeren voorraad
weergegeven behorende bij zowel het TM-scenario voor de autonome ruimtevraag als
voor het GE scenario.
Tabel 2.3

Ijzeren voorraad voor de periode 2008-2020, ha netto
Ijzeren voorraad

16

TM scenario

GE Scenario

Gemiddelde 3 jaar

22

28

Gemiddelde 5 jaar

37

46
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2.5

Bovenregionale vraag

Naast de autonome vraag naar bedrijventerreinen uit West-Friesland zelf wordt er ook
vraag uitgeoefend door bedrijven van buiten de regio. In de voorliggende studie is er geen
specifiek onderzoek gedaan naar deze bovenregionale vraag. Op basis van de gevoerde
gesprekken in de regio en de kennis van de omliggende regio’s kan hier echter indicatief
wel het e.e.a. over worden aangegeven.
Onder bovenregionale vraag verstaan we de ruimtevraag die afkomstig is van bedrijven
die nu buiten de regio zijn gevestigd en zich in West-Friesland willen vestigen. Het gaat
hierbij om de verplaatsing van bedrijven naar West-Friesland of het openen van een
nieuwe vestiging in West-Friesland door een bedrijf dat al elders is gevestigd. Over het
algemeen zijn bedrijven lokaal en regionaal gebonden. Het overgrote deel van
bedrijfsverplaatsingen vindt dan ook plaats over korte afstand. In het algemeen vindt 80
tot 90 procent van de bedrijfsverplaatsingen plaats binnen de regio.
De mate waarin bedrijven van buiten de regio naar West-Friesland zullen komen is op
hoofdlijnen afhankelijk van twee factoren:
•
de bedrijventerreinenmarkten in andere regio’s
•
de beleidsmatige inzet vanuit West-Friesland.
Bij het ontbreken van geschikte vestigingslocaties zullen bedrijven zich oriënteren op
andere regio’s waaronder mogelijk ook West-Friesland. Ook congestie en het ontbreken
van geschikt personeel kunnen hierbij een rol spelen. Vanuit de omliggende regio’s hoeft
echter niet direct een grote ruimtevraag van bedrijven te worden verwacht. Voor het
overige gedeelte van de Kop van Noord-Holland en de regio rondom Alkmaar wordt geen
krapte op de markt verwacht waardoor bedrijven naar buiten de regio zullen verhuizen.
In Groot-Amsterdam kan wel krapte worden verwacht. Van bedrijven ten zuiden van het
Noordzeekanaal dient echter niet te worden verwacht dat zij naar de Kop van NoordHolland zullen verhuizen. Locaties in bijvoorbeeld Almere of Haarlemmermer liggen
meer voor de hand. In Amsterdam-Noord wordt m.n. door de herstructurering van het
havengebied de komende periode nog extra aanbod gecreëerd. Daarnaast zijn er direct ten
noorden van Amsterdam in Zaandam nog ruime vestigingsmogelijkheden voor handen
(m.n. op het terrein Hoogtij aan de zuidzijde van de gemeente).
Of bedrijven uit andere regio’s naar West-Friesland zullen verhuizen zal voor een
belangrijk deel ook afhankelijk zijn van de beleidsmatige inzet op het aantrekken en
faciliteren van deze bedrijven. Pro-actief acquisitie beleid, wervende marketing en een
gestroomlijnd en bedrijfsvriendelijk vestigingsproces (vooral onderhandelingen en
vergunningen e.d.) vergroten de kansen om bedrijven aan te trekken. Zonder de hier
beschreven inzet zal de toestroom van bedrijven naar de regio zeker lager zijn dan met
een dergelijke aanpak. Binnen het vigerende regionale beleid wordt gestreefd naar een
grotere balans tussen wonen en werken in de regio. Tot nu hebben de beleidsvoornemens
echter nog niet geleid tot een grootschalige inzet op het aantrekken van bedrijven van
buiten de regio.

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland

17

Op basis van de geconstateerde beperkte ‘push’ vanuit de bedrijventerreinenmarkten van
andere regio’s gaan we uit van een beperkte bovenregionale vraag. Hierbij kan worden
gedacht aan een gemiddelde jaarlijkse vraag tot 1 ha netto, wat betekent dat tot 2020 zo’n
13 ha extra ruimte nodig zal zijn. Dit houdt in dat gemiddeld 1 tot 4 bedrijven per jaar
zich van buiten de regio’s in West-Friesland vestigen.
Agribusiness
Als gevolg van de grootschalige ontwikkeling van glastuinbouw in Wieringermeer kan in
de Kop van Noord-Holland en met name op Agripoort de nodige (bovenregionale)
bedrijvigheid uit de agrisector worden verwacht. Met name transport- en distributie
bedrijven zullen zich mogelijk op West-Friesland en de Kop van Noord-Holland
oriënteren. Hierbij zijn dan vooral Agriport A7 en Distriport Noord-Holland in beeld.
Deze terreinen combineren een gunstige ligging met een goede bereikbaarheid en de
aanwezigheid van grote kavels.
Conclusie
Door krachtige inzet op het aantrekken van bedrijven van buiten de regio (‘pull’) en het
bieden van goede vestigingsmogelijkheden is het mogelijk om meer bedrijven van buiten
West-Friesland aan te trekken. Binnen de regio is het terrein Distriport Noord-Holland het
meest geschikt om bedrijven van buiten de regio op te vangen. Bedrijfsvestigingen die
over grotere afstanden verhuizen zijn veelal actief in de logistieke sector en grootschalig.
Dit is juist de doelgroep waar Distriport Noord-Holland op wordt gericht.
In het kader van dit onderzoek is echter de specifieke marktniche van bovenregionale
vraag van grootschalige transport en distributie niet onderzocht. Het is dan hier ook niet
mogelijk om een inschatting van de mogelijke ruimtevraag uit deze niche te geven.
Uitgaande van de verwachte ruimtevraag in West-Friesland en de plannen voor de
ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio (zie hoofdstuk 4) kan wel worden gesteld
dat na de opvang van regionale ruimtevraag er op Distriport Noord-Holland circa 65 ha
netto grond beschikbaar is voor de opvang van bedrijven van buiten de regio. Als wordt
uitgegaan van een ontwikkeltermijn tot 2020 (13 jaar) betekent dit een gemiddelde
uitgifte van circa 5 ha netto per jaar ofwel gemiddeld 1 a 2 grootschalige bedrijven per
jaar. Het is de vraag een dergelijke ruimtebehoefte bestaat in de markt en daarnaast of
Distriport Noord-Holland over een dergelijke aantrekkingskracht beschikt.

2.6

Beleidsrijke raming ruimtebehoefte

De autonome ruimtevraag zoals behandeld in paragraaf 2.4 betreft de ruimtevraag die kan
worden verwacht als gevolg van ontwikkelingen op markt van bedrijventerreinen. Het
betreft de verwachte ruimtevraag als gevolg van economische groei en daarmee de
ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven. Overheden hebben echter direct en indirect
invloed op de ruimtevraag en meer in het algemeen op de noodzaak om nieuwe
bedrijventerreinen te realiseren.
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Middels beleid kunnen overheden de vraag en het aanbod op de markt vergroten en/of
verkleinen. In deze paragraaf behandelen we beleidsaspecten die invloed hebben op de
noodzaak om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Gedeeltelijk betreffen dit ambities
en nog niet volledig uitgewerkt beleid. In deze studie is de haalbaarheid van de
verschillende beleidsaspecten niet onderzocht! Ten behoeve van deze studie wordt ervan
uitgegaan dat de voorgestelde beleidsaspecten/ambities worden gerealiseerd. Hiermee
wordt inzicht geboden in de mogelijke ruimtelijke uitwerking van het voorgestelde
beleid. De effecten op de noodzaak voor nieuwe bedrijventerreinen van de volgende
beleidsaspecten zijn bekeken:
Tabel 2.4

Beleidsaspecten
Beledeidsaspecten

Effect op noodzaak nieuwe terreinen

1. Transformatie van bedrijfslocaties

Extra ruimte nodig

2. Hergebruik van industriële bedrijfslocaties

Minder ruimte nodig

3. Ruimtewinst op nieuwe bedrijventerreinen

Minder ruimte nodig

4. Ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen

Minder ruimte nodig

5. Terugdringen van de uitgaande pendel

Extra ruimte nodig

6. Weren van extra vraag van bedrijven in milieucategorieën 1
en 2 op bedrijventerreinen

Minder ruimte nodig (op bedrijventerreinen,
elders is juist meer ruimte nodig voor deze de
opvang van deze)

Onderstaand worden de effecten van de beleidsaspecten achtereenvolgens uitgewerkt.
1. Transformatie
Bedrijfslocaties worden veelal getransformeerd (herontwikkeld) ten behoeve van de
ontwikkeling van woningen of winkels. Hierbij verdwijnt (of veranderd) de economische
functie van locaties en vervalt de bestemming “Bedrijventerrein”. Door de transformatie
van bedrijfslocaties van economisch actieve bedrijven wordt er extra vraag op de
bedrijventerreinenmarkt gecreëerd. Deze bedrijven hebben namelijk een andere locatie
nodig om hun activiteiten voort te kunnen zetten.
Transformatie van locaties wordt vaak beleidsmatig ingezet, vanwege de noodzaak om
woningen (of andere functies) te kunnen bouwen of omdat de kwaliteit van een locatie
sterk is verminderd. Voor de transformatie van bedrijfslocaties is doorgaans een wijziging
van het bestemmingsplan vereist. Op basis van de door de gemeenten aangeleverde
informatie, de regionale bedrijventerreinenvisie en de marktstudie, “marktanalyse
regionaal bedrijventerrein Westfrisia-Noord13 is onderstaand overzicht van transformatie
opgesteld.

13

ECORYS, 2007 i.o.v. de gemeente Hoorn.
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Tabel 2.5

Effect van transformatie op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(+) transformatie

2021-2030

TM

GE

7

7

TM

GE

Ondanks dat meerdere bedrijventerreinen (met name in Hoorn) in de toekomst een andere
functie zullen krijgen is de omvang van de transformatievraag in de regio beperkt. Dit
komt doordat de meeste bedrijven die op deze locaties waren gevestigd al zijn verhuisd.
Dit geldt onder meer voor een deel van Holenweg en de Van Aalstweg in Hoorn.
Ten behoeve van de beleidsrijke raming wordt de extra ruimtevraag tot 2020 als gevolg
van transformatie geraamd op maximaal 7 ha. Deze vraag is voor een deel afkomstig
vanuit Opmeer (Van Roozendaalstraat en Koenis) en vanaf Holenweg (Bercomex) en
enkele verspreide locaties in Hoorn. Er bevinden zich nog verscheidene bedrijven in het
woongebied van Hoorn (bijvoorbeeld twee autodealers). Het is aannemelijk dat in de
komende periode enkele van deze bedrijven zullen verplaatsen naar een formeel
bedrijventerrein. In het verleden hebben dergelijke verplaatsingen zich ook voorgedaan.
2. Hergebruik van industriële bedrijfslocaties
Een deel van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen bevindt zicht in de industriële
sector. Door verdienstelijking, mechanisering, automatisering en verplaatsing naar het
buitenland wordt de Nederlandse industrie al jaren gekenmerkt door een afname van de
werkgelegenheid. Ook voor de komende periode wordt voor de industrie als geheel een
afname van de werkgelegenheid verwacht. Als gevolg hiervan is er in de toekomst ook
minder ruimte voor de industrie nodig. Er is sprake van een zogenaamde “negatieve
ruimtebehoefte”. Gronden waar nu nog industriële bedrijven zijn gevestigd zullen in de
toekomst niet meer in gebruik zijn. Door het opnieuw gebruiken van deze gronden door
andere type bedrijven kan de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen worden verminderd.
Met behulp van het ECORYS SPECTRA-model is de afname van de industriële
werkgelegenheid in West-Friesland geraamd om vervolgens de potentie van het
hergebruik van industriële locatie modelmatig te ramen. Hierbij is er van uitgegaan dat
het berekende oppervlak dat dit oplevert weer voor 50 % kan worden hergebruikt door
ander type bedrijven. In sommige gevallen zullen industriële locaties worden
herontwikkeld tot bijvoorbeeld woongebieden. Daarnaast zal de afname van
werkgelegenheid ook niet altijd (direct) leiden tot het vrijkomen van ruimte. In sommige
gevallen zullen bedrijven op dezelfde locatie doorgaan met minder personeel. De omvang
van de potentieel te hergebruiken industriële gronden is weergegeven in onderstaande
tabel.

20

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland

Tabel 2.6

Effect van hergebruik industriële locaties op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(-) hergebruik

2021-2030

TM

GE

TM

GE

-9

-14

-10

-12

Afhankelijk van het economische groeiscenario bedraagt het industriële bedrijfsoppervlak
dat opnieuw kan worden gebruikt in de periode tot 2030 19 tot 26 ha netto.
3. Ruimtewinst op nieuwe bedrijventerreinen
Door efficiënter ofwel ruimte intensiever om te gaan met het oppervlak van
bedrijventerreinen kan de noodzaak om nieuwe bedrijventerreinoppervlak aan te leggen
worden verminderd. De provincie heeft als ambitie om op nieuwe bedrijventerreinen 15
% ruimtewinst te behalen. Op basis van deze ambitie en de autonome ruimtebehoefte is
berekend hoeveel ruimtelijk effect een dergelijke maatregel heeft. In onderstaande tabel is
de te behalen ruimtewinst weergegeven die is berekend op basis van de in paragraaf 2.4
berekende autonome ruimtevraag.
Tabel 2.7

Effect van ruimtewinst op nieuwe terreinen op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(-) ruimtewinst - nieuwe terreinen

2021-2030

TM

GE

TM

GE

-14

-18

-3

-5

Afhankelijk van het economische groeiscenario bedraagt de te behalen ruimtewinst tot
2030 in totaal ca. 17 tot 23 ha netto. Uit ervaringen blijkt dat het lastig is de ambitie van
15% ruimtewinst te realiseren.
4. Ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen
Door het herinrichten of herstructureren van bestaande bedrijventerreinen kan
ruimtewinst worden behaald. Doordat bestaand bedrijventerrein efficiënter wordt benut is
minder nieuw bedrijventerreinoppervlak nodig.
Uit een inventarisatie onder de gemeenten in de regio blijkt dat er momenteel wordt
uitgegaan van het behalen van 1 a netto ruimtewinst als gevolg van herstructurering. Het
betreft ingrepen op het bedrijventerrein de Oude Veiling in Hoorn.
Tabel 2.8

Effect van ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(-) ruimtewinst - bestaande terreinen

2021-2030

TM

GE

TM

GE

-1

-1

nb

Nb

Nb = niet bekend

Voor de periode na 2020 zijn er geen plannen bekend.
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5. Terugdringen van de uitgaande pendel
Een deel van de inwoners in West-Friesland is buiten de regio werkzaam. In deze
paragraaf wordt bekeken hoeveel ruimte er extra nodig is voor bedrijvigheid in het geval
dat deze uitgaande pendel wordt teruggedrongen. Voor de regio West-Friesland zijn
echter geen specifieke pendelgegevens beschikbaar. Daarom is gebruikt gemaakt van de
gegevens van de COROP-regio Kop van Noord-Holland (waar West-Friesland een van de
twee deelregio’s van is). Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door de Provincie
Noord-Holland.
In 2006 waren er in de COROP Kop van Noord-Holland 119.000 personen woonachtig
die er ook werken. Daarnaast zijn er 39.000 bewoners die buiten de regio werken. Dit is
de zogenaamde uitgaande pendel. Van deze pendelaars gaan er ruim 15.000 naar Alkmaar
en omgeving en gaan er 24.000 naar buiten Noord-Holland Noord en vooral naar
Amsterdam en omgeving. Aan de andere kant zijn er ook bijna 10.000 personen in de
Kop van Noord-Holland werkzaam die elders wonen. Hiervan wonen er circa 6.500 in
Alkmaar e.o. en bijna 3.500 buiten Noord-Holland Noord.
Door het creëren van extra werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland kan de
uitgaande pendel worden teruggedrongen. Om meer bedrijvigheid en werkgelegenheid te
kunnen accommoderen is ook extra ruimte nodig op bedrijventerreinen. Gemiddeld werkt
circa 30% van de totale werkgelegenheid op bedrijventerreinen14. Hiermee is gerekend
om de ruimtebehoefte te bepalen.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de benodigde hoeveelheid ruimte bij
het terugdringen van de pendel met een bepaald aantal personen. Hierbij is uitgegaan van
een gemiddelde ruimtebehoefte per werkzame persoon van 160 m² grond15.
Tabel 2.9

Indicatie benodigde ruimte bij het terugdringen van de uitgaande pendel uit de COROP Kop van Noord-Holland
(afgerond op 5 ha)
Omvang van de vermindering van de uitgaande pendel
Uitgaande pendel (personen)

24.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2.000

Waarvan werkzaam op

7.300

6.000

4.500

3.000

1.500

600

115

100

70

50

25

10

bedrijventerreinen (30%)
Benodigde ruimte (ha netto)16

Bij het volledig terugdringen van de uitgaande pendel (exclusief het deel dat binnen
Noord-Holland –Noord blijft, ofwel naar Alkmaar e.o. gaat) bedraagt de benodigde extra
ruimte ca 115 ha netto. Bij het terugdringen van de uitgaande pendel op een beperkter
niveau van 2.000 personen is er 10 ha netto ruimte nodig. De tussenliggende waarden
geven aan waarmee moet worden gerekend bij een bepaald ambitieniveau.
14

Bron: Provincie Noord-Holland
Dit betreft een gemiddelde van alle economische sectoren en is gebaseerd op gegevens voor de provincie Noord-Holland
(exclusief Groot-Amsterdam) in “BLM: de vraag naar ruimte voor economische activiteit tot 2040”, CPB,
2005.Bedrijfslocatie Monitor van het CPB.
16
Dit betreft ruimte die nodig is voor de werkgelegenheid op bedrijventerreinen.
15
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West-Friesland
In de Regionale Visie Bedrijventerreinen West-Friesland (2007) is gesteld dat er per 2005
5.000 extra arbeidsplaatsen nodig zijn om de onbalans tussen in- en uitgaande pendel
terug te brengen op het niveau van 1994. Op basis van de eerdere berekeningen in deze
paragraaf is hiervoor 25 ha extra bedrijventerrein nodig. Conform de eerdere
berekeningen in deze paragraaf is hierbij uitgegaan van een aandeel van de
werkgelegenheid op bedrijventerreinen van 30 %. Het extra bedrijventerreinen oppervlak
biedt daarmee ruimte aan 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen.
Wij willen er op wijzen dat het beschikbaar stellen van ruimte slechts een
randvoorwaarde is voor het aantrekken van bedrijvigheid en geen garanties biedt voor het
daadwerkelijk realiseren van meer werkgelegenheid.
6. Weren van extra vraag van bedrijven in milieucategorieën 1 en 2 op bedrijventerreinen
Een gedeelte van de ruimte op bedrijventerreinen wordt ingenomen door bedrijven die in
principe ook in of nabij een stedelijke omgeving gevestigd zouden kunnen zijn. Het
betreft bedrijfsactiviteiten die op locatieniveau goed zijn te mengen met andere functies
zoals woningen of winkels. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kleinschalige
kantoorruimte, de verhuur van auto’s, onderwijs- en zorgorganisaties en ontwerpbureaus.
Meer in het algemeen betreft het bepaalde activiteiten in de VNG-milieucategorieën 1 en
2 (MC 1 en 2).
Ruimte op bedrijventerreinen is aan de ene kant schaars. Aan de andere kant is er in het
algemeen een toenemende wens om voorzichtiger om te gaan met de aanleg van nieuwe
bedrijventerreinen, maar wel voldoende ruimte te bieden voor de groei van het
bedrijfsleven. Ook is er nog het thema van de levendigheid van woongebieden, van
waaruit de afgelopen decennia de meeste bedrijvigheid is verdwenen. Op basis van
bovenstaande bestaan er bij de Provincie Noord-Holland ideeën om een deel van de
ruimtevraag van MC 1 en 2 bedrijven elders en niet op bedrijventerreinen te
accommoderen.
Ten behoeve van inzicht in het effect van dit beleidsdenken is een inschatting gemaakt
van het aandeel van deze bedrijven in de autonome ruimtevraag. Niet alle
werkgelegenheid van bedrijven in milieucategorie 1 en 2 kan zomaar van
bedrijventerreinen worden geweerd. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige detailhandel /
PDV en de verhuur van grote machines en autodealers. Ook activiteiten die veel
verkeersbewegingen veroorzaken zijn niet zomaar in woongebieden te plaatsen.
Door middel van een ruime selectie van bedrijfstakken uit de sectoren: detailhandel,
horeca, financiële instellingen, zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur, onderwijs,
gezondheidszorg en overige dienstverlening is een globale inschatting gemaakt van de
ruimtebehoefte van bedrijven waarvan de toekomstige uitbreiding of vestiging op
bedrijventerreinen geweerd kan worden.
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Door het niet accommoderen van de additionele ruimtevraag van MC 1 en 2 bedrijven,
zou eventueel circa 20 tot 25 procent van de autonome ruimtevraag niet op
bedrijventerreinen hoeven te worden geaccommodeerd. De ruimtelijke effecten in
hectaren zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 2.10

Effect van het weren van MC 1 en 2 op de noodzaak voor nieuwe terreinen
2008-2020

(-) Weren uitbreiding MC 1 en 2

2021-2030

TM

GE

TM

GE

30

35

10

15

Dit betekent overigens niet dat er geen plek dient te worden gevonden voor deze
activiteiten. Als deze activiteiten niet op bedrijventerreinen worden gevestigd hebben ze
op een andere type locatie ruimte nodig. Per saldo verandert er in het benodigde
ruimtebeslag in de regio dan ook niets.
Conclusies beleidsrijke raming
Als gevolg van verschillende beleidsmaatregelen neemt de noodzaak om extra
bedrijventerreinoppervlak aan te leggen toe of af. De verschillende beleidsmaatregelen
hebben echter verschillende mate van realiseerbaarheid. Zo is het zeer aannemelijk dat er
op zowel bestaande als nieuwe terreinen een bepaalde mate van ruimtewinst zal worden
behaald en dat een deel van de industriële locaties in de toekomst door andere typen
bedrijven zal worden gebruikt. De vraag is alleen of er 15 % ruimtewinst op nieuwe
terreinen kan worden gerealiseerd en of het hergebruikpercentage van industriële locatie
ook daadwerkelijk 50 % zal bedragen. Deze onzekerheid bestaat ook bij de idee van het
weren van (de uitbreiding) van milieucategorie 1 en 2 bedrijven. Het is nog onduidelijk
hoever de ambitie op dit punt reikt en in hoeverre dit ook realiseerbaar is. Wij achten het
weren van een groot deel van de activiteiten in de MC 1 en 2 op bedrijventerreinen niet
goed haalbaar en bovendien ongewenst in verband met de potentiële overlast (van extra
verkeer en geluid) in woongebieden.
Afhankelijk van het ambitieniveau en het succes van de beleidsmaatregelen, kunnen
enkele tientallen hectaren aan ruimte worden bespaard. De grootste potentie om ruimte te
kunnen besparen is aanwezig in het weren van (de uitbreiding) van milieucategorie 1 en 2
bedrijven en in de ruimtewinst op nieuwe bedrijventerreinen.
Het grootste beleidsmatige effect op de noodzaak voor nieuwe bedrijventerreinen is
echter afkomstig van een beleidsaspect dat leidt tot extra ruimtevraag en daarmee de
noodzaak tot het realiseren van meer bedrijventerreinen. Het betreft het terugdringen van
de uitgaande pendel en het creëren van meer werkgelegenheid in de regio. De
haalbaarheid van dit aspect is echter door veel onzekerheid omgeven. Afhankelijk van het
ambitieniveau en het succes leidt deze beleidslijn tot een extra vraag van enkele tientallen
hectaren tot meer dan 100 ha netto bedrijventerrein.
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Totaaloverzicht vraag en aanbod
De uitbreidingsvraag vanuit de regio zelf bedraagt tot 2020 ca. 95 ha netto (volgens het
TM-scenario) tot 120 ha netto (volgens het GE-scenario).17 Op de bedrijventerreinen
komt tot 2020 een totaal uitgeefbaar areaal van ca. 232 ha beschikbaar als alle plannen
worden uitgevoerd18. Om een goed beeld te krijgen van de verhouding tussen vraag en
aanbod, moeten een aantal beleidsrijke aspecten worden meegenomen welke de omvang
van de vraag beïnvloeden.
In tabel 2.11 is het totaaloverzicht van de vraag- en aanbodzijde, met daaraan toegevoegd
het effect van de verschillende beleidsrijke aspecten weergegeven.19
Los van de beleidsrijke aspecten, is het saldo van aanbod en vraag 53 (GE/maximum) tot
102 ha (TM/minimum). Dit saldo geeft dus aan hoeveel meer aanbod er zal zijn, dan dat
er vraag valt te verwachten, zonder expliciet rekening te houden met beleid dat de vraag
beïnvloedt. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het aantrekken van bedrijvigheid
van buiten de regio (zonder daarin de impact van Distriport Noord-Holland mee te
nemen) en het aanhouden van een ijzeren voorraad, maar nog niet met de ambitie om de
uitgaande pendel tegen te gaan20.
Indien de beleidsrijke aspecten worden meegenomen, is vooral het terugdringen van de
uitgaande pendel essentieel. Voor de terugdringing van de uitgaande pendel gaan we uit
van de ambitie van minimaal 2.000 en maximaal 10.000 personen, waarvan 30% op
bedrijventerreinen moet/kan worden geaccommodeerd. Dit resulteert in een extra
ruimtebehoefte van 10 tot 50 ha. In totaal leiden de beleidsrijke aspecten respectievelijk
tot 7 ha minder, dan wel 24 ha meer vraag.

17

18
19

20

Opgemerkt dient te worden dat het hier uitsluitend gaat om bedrijventerreinen. De ruimtebehoefte voor kantoorlocaties
(anders dan kantoorachtige bedrijven op bedrijventerreinen) wordt hier bijvoorbeeld dan ook buiten beschouwing gelaten.
Zie hoofstuk 3.
Aangezien het weren van MC 1 en 2 een beleidsmaatregel is waarvan de realiseerbaarheid laag wordt ingeschat, ontbreekt
deze in het overzicht.
Extra woningbouw vanuit de verstedelijkingopgave, betekent ook meer ruimte voor werk, om de woon-werk balans in
evenwicht te houden/krijgen.
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Tabel 2.11

Invloed beleidsrijke aspecten op de balans tussen vraag- en aanbodzijde
Periode 2008-2020
(aantal ha’s netto)
TM-scenario / minimum

GE-scenario / maximum

232

232

95

120

Aanbodzijde
Totale aanbod21
Vraagzijde
Autonome uitbreidingsvraag
Bovenregionale vraag (excl. Distriport N-H)
Bovenregionale vraag Distriport N-H22

13

13

Niet bepaald

Niet bepaald

IJzeren voorraad

22

46

Totale vraag

130

179

Subsaldo

102

53

(-) Beleidsrijke aspecten
- Transformatie

7

7

- Hergebruik industriële locaties

-9

-14

- Ruimtewinst nieuwe terreinen

-14

-18

- Ruimtewinst bestaande terreinen

-1

-1

- Terugdringen uitgaande pendel

10

50

Extra vraag door beleidsrijke aspecten

-7

24

109

29

Saldo na meenemen beleid

Het positieve “Saldo na meenemen beleid” van 29 (GE/maximum) tot 109 ha
(TM/minimum) betekent dat de regio West-Friesland, met de bestaande plannen, tot 2020
in principe voldoende aanbod creëert om de vraag vanuit het bedrijfsleven op te kunnen
vangen. Er is een ijzeren voorraad beschikbaar om fluctuaties in de markt op te kunnen
vangen en er wordt aanbod gecreëerd om de uitgaande pendel terug te dringen.
In de minimumvariant kan een deel van het geplande aanbod beter later in de tijd worden
gerealiseerd dan nu gepland. Er zal dan dus meer moeten worden gefaseerd. Voorwaarde
is wel dat de ambities op het gebied van hergebruik van locaties en ruimtewinst ook
daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Op basis van deze conclusies, raden wij de gemeenten in de regio West-Friesland aan om
het aanbod aan terreinen in de tijd goed op elkaar af te stemmen. Zeker voor de grotere
gemeenten is afstemming van de omvang, de kwaliteiten en de fasering van de grotere
terreinen essentieel.

21

22

26

Het gaat hier om zowel harde als zachte plannen. Omdat verreweg het grootste deel van de plannen in West-Friesland nog
niet concreet vastgesteld zijn, wordt het niet zinvol geacht om aan de hand van een uitsplitsing naar “hard” en “zacht”, een
bandbreedte op te nemen voor het aanbod.
Het bepalen van de bovenregionale vraag die bij de realisatie van Distriport Noord-Holland wordt gegenereerd, valt buiten
de scoop van dit onderzoek, en wordt hier dan ook verder buiten beschouwing gelaten. Zoals in hoofdstuk 2 staat
aangegeven, kan los van dit terrein ongeveer 1 ha netto per jaar worden verwacht.
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3 Kwaliteit van het aanbod

3.1

Inleiding

Hoofdstuk 3 behandelt het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Friesland. Voor
bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen is gekeken naar de omvang van het
ruimteaanbod. Daarnaast is gekeken naar de mate van geschiktheid van de terreinen voor
de verschillende economische clusters. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de selectie van
de bedrijventerreinen voor deze studie. Vervolgens komt in paragraaf 3.3 de geschiktheid
van de bedrijventerreinen voor de verschillende clusters aan bod. Hierbij worden de
kwaliteiten van de terreinen gematcht met het programma van eisen van de clusters.

3.2

Selectie van de bedrijventerreinen

Bij de selectie van bedrijventerreinen zijn alle terreinen met minimaal 1 hectare netto aan
uitgeefbaar terrein meegenomen. Dit betreft zowel bestaande terreinen als ook terreinen
die alleen nog als plan bestaan. Op basis van bovenstaand selectiecriterium zijn in totaal
11 bedrijventerreinen geselecteerd. In tabel 3.1 zijn de geselecteerde bedrijventerreinen
weergegeven.
Er is uitgegaan van de aanbod gegevens per 1 januari 2008. In het geval van WFO/ABC
is gekozen voor de door de gemeente aangeleverde cijfers per medio 2008. Dit omdat in
de eerste 6 maanden van dit jaar een sterke bovengemiddelde uitgifte van gronden heeft
plaatsgevonden welke niet kan worden toegeschreven aan de door ons berekende
uitbreidingsvraag, maar eerder aan latente vraag (uitgestelde vraag als gevolg van het
ontbreken van aanbod), verplaatsingen en vestigers van buiten de regio.
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Tabel 3.1

Bedrijventerreinen in West-Friesland, beschikbaar aanbod 2008 in ha netto

Gemeente

Terrein

Harde plannen
Enkhuizen
Schepenwijk 1
Opmeer
De Veken (1, 2, 3)
Medemblik
Unda Maris II
Koggenland
Hofland
Drechterland
Zuiderkogge, fase 3
Totaal harde plannen
Zachte plannen
Enkhuizen
Schepenwijk 2, 3
Hoorn
't Zevenhuis
Andijk
Zuid
Opmeer
De Veken 3+
Opmeer
De Veken 4
Medemblik
Overspoor Oost (uitbr.)
Koggenland
Distriport Noord-Holland
Drechterland
Zuiderkogge, fase 4
Totaal zachte plannen
Herstructurering
Wervershoof
WFO Oost
Aanbod uit herstructurering
Totaal

Aanbod
netto ha

MC

Begin uitgifte

3,7
2,5
1,6
0,5
3,2
11,5

4
5
3
2
3

2010
Per direct
2008-2009
Per direct
Per direct

20,0
60,0
10,0
8,3
20,0
4,5
78,0
2,5
203,3

2
3
3
3
3
3
4
3

2010-2020
2009-2014
2010
2012
2009
2010-2020

17,0
17,0
231,8

4

2010-2015

Het merendeel van het uit te geven bedrijventerreinoppervlak (220 ha van de in totaal 232
ha) betreft “zachte” of onzekere plannen: plannen die nog niet definitief zijn vastgesteld,
en aanbod uit herstructurering (WFO Oost). Dit geldt ook voor de twee grootste terreinen:
’t Zevenhuis (60 ha) en Distriport Noord-Holland (78 ha). Gezamenlijk beslaat het
uitgeefbare oppervlak van deze twee terreinen bijna 60 procent van het totaal geplande
uitgeefbare oppervlak in de regio. Met name Distriport Noord-Holland heeft naast een
regionale ook een sterk bovenregionale functie. De overige terreinen hebben een
uitgeefbaar oppervlak tot 20 ha netto en hebben vooral een lokale (tot regionale) functie.
De bestaande bedrijventerreinen en de plannen voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties
zijn weergegeven in onderstaande kaart.
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3.3

Kwaliteit van de bedrijventerreinen

In deze paragraaf worden de kwaliteit en de geschiktheid van de geselecteerde
bedrijventerreinen voor de verschillende clusters behandeld. Hiertoe is elk terrein op
verschillende voor bedrijven relevante aspecten beoordeeld. Hierbij kan worden gedacht
aan de bereikbaarheid, de prijs, de zichtbaarheid van de kavels etc.. Vervolgens zijn deze
beoordelingen afgezet tegen de vestigingseisen van bedrijven uit de verschillende
clusters. Op basis van de deze analyse is voor elk van de bedrijventerreinen een
rapportcijfer bepaald dat de geschiktheid aangeeft voor de opvang van bedrijven uit de
verschillende clusters. In de bijlage is een uitgebreide toelichting opgenomen van de
methode waarmee de rapportcijfers zijn bepaald.
Geschiktheid van de bedrijventerreinen voor de verschillende clusters
Onderstaande worden per cluster de rapportcijfers van de elf bedrijventerreinen
weergegeven. Deze rapportcijfers geven de kwaliteitsscores van een bedrijventerrein voor
de clusters weer. Door deze wijze van presenteren wordt inzichtelijk gemaakt of
bedrijventerreinen over de juiste kwaliteiten beschikken voor bedrijven uit een cluster. De
weergegeven rapportcijfers per cluster leveren het eerste inzicht in match of mismatch
tussen de (kwalitatieve) behoeften van de markt en de beschikbaarheid van het aanbod.
Terreinen die op basis van (gemeentelijk) beleid zijn uitgesloten voor de opvang van
bepaalde clusters zijn gearceerd weergegeven.
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Industrie en Bouw
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Industrie en Bouw weergegeven in rapportcijfers.
Figuur 3.1

Waardering terreinen cluster Industrie & Bouw

Rapportcijfers Industrie & Bouw
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Legenda
Beschikbaar voor cluster
Uitgesloten voor cluster

De meest geschikte terreinen voor dit cluster zijn Dirtsriport Noord-holland, Overspoor
Oost en ’t Zevenhuis. Vestiging van industrie en bouw op Hofland is beleidsmatig niet
toegestaan. Overigens is het nog niet duidelijk in welke mate Distriport Noord-Holland
beschikbaar komt voor bedrijven uit dit cluster. Zoals in de Regionale Visie
Bedrijventerreinen staat aangegeven, is dit terrein in eerste instantie specifiek op
logistieke bedrijvigheid gericht. Van de overige terreinen zijn met name Overspoor Oost,
Hofland en ‘t Zevenhuis goed geschikt. De andere bedrijventerreinen beschikken in
vergelijking met de beste scorende terreinen over minder kwaliteit voor dit cluster, maar
zeker voldoende. Deze terreinen bieden vooral voor kleinschaliger lokale bedrijven
voldoende kwaliteit.
Consumentendiensten
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Consumentendiensten weergegeven in rapportcijfers.
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Waardering terreinen cluster Consumentendiensten

Rapportcijfers Consumentendiensten
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Figuur 3.2

Legenda
Beschikbaar voor cluster
Uitgesloten voor cluster

Voor het cluster consumentendiensten is met name de combinatie van ‘bereikbaarheid’
(auto en OV), ‘prijs’ en ‘kwaliteit omgeving (inrichting, architectuur, groen, etc.)’ van
belang. De terreinen Distriport Noord-Holland23, ’t Zevenhuis, Hofland en Schepenwijk
scoren op al deze factoren goed en zijn daarmee zeer geschikte locaties voor dit cluster.
Bovendien is detailhandel/PDV toegestaan op deze terreinen. De andere terreinen
beschikken over minder kwaliteiten voor dit cluster. Vooral op het gebied van
omgevingskwaliteit bieden deze terreinen bedrijven uit dit cluster minder.
Transport, logistiek en Groothandel
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Transport, logistiek en Groothandel weergegeven in rapportcijfers.

23

Ook ten aanzien van dit cluster is de beschikbaarheid van dit terrein nog onzeker.
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Figuur 3.3

Waardering cluster Transport, Logistiek en Groothandel

Rapportcijfers Transport & Groothandel
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Autobereikbaarheid is de meest zwaarwegende vestigingsfactor voor het cluster
Transport, Logistiek en Groothandel. Daarnaast is ook een grotere kavelomvang van
belang. In de regio zijn vooral de terreinen die in de nabijheid zijn gelegen van de A7
vanwege hun goede bereikbaarheid geschikt voor dit cluster. Hierbij is vooral de
nabijheid van een directe op- en afrit tot de snelweg van belang. Binnen de regio voorzien
Distriport Noord-Holland gevolgd door ’t Zevenhuis en Overspoor het best in de
gevraagde bereikbaarheid. Daarbij biedt dit grootschalige terrein ook voldoende
mogelijkheden voor grote kavels en daarmee de opvang van grootschalige bedrijven. Dit
terrein is binnen de regio dan ook het meest geschikte terrein voor Transport, Logistiek en
Groothandel. De overblijvende terreinen beschikken over een minder goede
autobereikbaarheid, maar bieden nog wel voldoende kwaliteit voor met name meer
kleinschaliger lokale bedrijven.
Dienstverlening
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Dienstverlening weergegeven in rapportcijfers.
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Waardering cluster Dienstverlening

Rapportcijfers Dienstverlening
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Figuur 3.4

Legenda
Beschikbaar voor cluster
Uitgesloten voor cluster

Bedrijven in het cluster Dienstverlening en met name de meer kantoorhoudende
bedrijvigheid vinden vooral een goede auto- en OV bereikbaarheid en
omgevingskwaliteit belangrijk. De terreinen ’t Zevenhuis, Distriport Noord-Holland24,
Schepenwijk en Hofland zijn mede door een passende ruimtelijke kwaliteit geschikte
locaties voor deze bedrijven. Voor bepaalde meer bedrijfsmatige onderdelen uit de
dienstverlening komen echter ook de andere terreinen in de regio in beeld. Het betreft dan
bijvoorbeeld de verhuur van auto’s en machines, reinigingsbedrijven en koeriersdiensten.
Hogere Milieucategorieën (HMC)
In onderstaande figuur is de geschiktheid van de bedrijventerreinen voor het cluster
Hogere Milieucategorieën (categorie 4 en hoger) weergegeven in rapportcijfers.

24

Ook ten aanzien van dit cluster is de beschikbaarheid van dit terrein nog onzeker.
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Figuur 3.5

Waardering cluster Hogere Milieucategorieën

Rapportcijfers HM C
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De combinatie van een goede autobereikbaarheid, een gunstige ligging (geen directe
nabijheid van woningen) en uitgifteprijs zijn bepalende vestigingsfactoren voor bedrijven
uit dit cluster. In de regio West-Friesland is op vier terreinen de vestiging van bedrijven
met een hogere milieucategorie toegestaan: Distriport Noord-Holland, WFO Oost, De
Veken (1, 2, 3) en Schepenwijk. Alle terreinen, behalve Schepenwijk, zijn goed geschikt
voor de opvang van bedrijven met een hogere milieucategorie. Distriport Noord-Holland
biedt met een goede autobereikbaarheid de beste kwaliteiten. Hier zijn echter geen
bedrijven uit categorie 5 toegestaan. Die kunnen in West-Friesland enkel terecht op De
Veken (1, 2, 3).

3.4

Conclusies aanbodanalyse

Voor elk van de onderscheiden economische clusters beschikt de regio over kwalitatief
goede vestigingslocaties. De terreinen die in het algemeen de meeste kwaliteit bieden zijn
de twee grote: Distriport Noord-Holland en ‘t Zevenhuis. Deze grootschalige terreinen
combineren een goede bereikbaarheid met een goede omgevingskwaliteit.
Deze terreinen zijn daarmee uitermate geschikt voor bedrijven uit alle vier de clusters.
Distriport Noord-Holland heeft echter een thematische insteek en zal zich, zoals
aangegeven in de Regionale Visie Bedrijventerreinen, in eerste instantie richten op
grootschalige (bovenregionale) Transport & Groothandel. Op dit moment is nog niet
duidelijk in welke mate dit terrein een functie zal vervullen voor de opvang van bedrijven
uit de andere sectoren. De goede omgevingskwaliteit, die ook Schepenwijk kenmerkt en
die ook voor het terrein Hofland valt te verwachten, is vooral van belang voor bedrijven
uit de clusters Consumentendiensten en Dienstverlening.
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Als bovengemiddeld scorende locatie voor huisvesting van logistieke en
industriële/bouwbedrijven kan het terrein Vredemaker Oost nog worden genoemd.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is voor alle clusters van bedrijvigheid een belangrijke vestigingsfactor en
daarmee een cruciale factor in de kwaliteit van bedrijventerreinen. De belangrijkste
ontsluitingsweg is de A7 die dwars door de regio loopt. De in de nabijheid van deze
rijksweg gelegen bedrijventerreinen en met name de (toekomstige) terreinen Distriport
Noord-Holland en ’t Zevenhuis beschikken mede door de goede autobereikbaarheid over
goede kwaliteiten voor verschillende clusters.
Terreinen in (sub)regionaal perspectief
De gehanteerde methode zet terreinen op een objectieve wijze naast elkaar en vergelijkt
de voorhanden zijnde kwaliteiten. Ligging en (auto)bereikbaarheid spelen daarbij een
belangrijke rol, waardoor terreinen met een meer perifere ligging lager scoren dan de
meer centraal en aan de snelweg gelegen terreinen. Dit betekent echter niet dat de meer
perifere terreinen van onvoldoende kwaliteit zijn en geen marktpotenties hebben.
Integendeel, deze terreinen beiden juist goede kwaliteiten voor met name kleinschaliger
lokale bedrijven. De kwaliteiten van de terreinen in de regio voldoen in algemene zin aan
de eisen van lokale bedrijven.
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4 Kwaliteitsmatch vraag en aanbod
bedrijventerreinen West-Friesland

4.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 is de ruimtevraag in West-Friesland vanuit de economische clusters
geraamd. Ook is gekeken naar de gewenste kwaliteiten die het bedrijfsleven per cluster
stelt aan vestigingslocaties. In hoofdstuk 3 hebben we de kwaliteiten van de
bedrijventerreinen in West-Friesland beoordeeld. Hierbij is gekeken in hoeverre de
kwaliteiten van de terreinen voldoen aan de gevraagde kwaliteiten per economische
cluster. In het voorliggende hoofdstuk 4 koppelen we de vraag- en aanbodzijde van de
regionale bedrijventerreinenmarkt. De vraag wordt hierbij afgezet tegen de kwantiteit en
kwaliteit van het aanbod op de bedrijventerreinen in de regio met uitgeefbaar oppervlak.
Per cluster is zo inzicht gegeven in de verhouding tussen vraag en aanbod.
De uitkomst bestaat uit twee delen:
1. Inzicht in de regionale verhouding tussen vraag en aanbod van vestigingsruimte op
bedrijventerreinen (in totaal en per economisch cluster);
2. Inzicht in het te verwachte profiel per bedrijventerrein als wordt uitgegaan van de
kwaliteiten van de bedrijventerreinen en de gevraagde kwaliteiten vanuit de markt.
De te verwachten profielen per bedrijventerrein en beleidsmatige aanbevelingen per
terrein worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd. In het vervolg van dit hoofdstuk (4)
behandelen we in de volgende paragraaf eerst de gehanteerde methodiek bij de matching
van de kwaliteit van vraag en aanbod.
Eerst is bepaald vanuit welke clusters de terreinen de meeste vraag mogen verwachten.
Dit is gebeurd op basis van de match tussen gevraagde kwaliteit per cluster en de huidige
c.q. geplande geboden kwaliteit per terrein. Welke terreinen zijn geschikt voor meerdere
clusters of zijn juist bijzonder geschikt voor één enkel cluster (thematisch terrein)?
Vervolgens is voor elk bedrijventerrein bepaald welke clusters hier het beste kunnen
worden geaccommodeerd: het ‘matchen’ van vraag en aanbod. Het belangrijkste
uitgangspunt hierbij is de kwaliteit van het terrein voor het betreffende cluster.
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4.2

Methodiek en uitgangspunten

Eerder zijn de clusters in kaart gebracht die de vraag naar bedrijventerreinen uitoefenen.
Per cluster is aangegeven in welke mate de geselecteerde bedrijventerreinen ingezet
kunnen worden voor de opvang van de vraag uit de afzonderlijke clusters. Hiertoe is ten
eerste gekeken naar de geschiktheid van elk terrein voor de clusters. In de bijlage is per
terrein een overzicht opgenomen met daarin de in fase 2 bepaalde rapportcijfers
(=geschiktheid) per cluster.
Vervolgens is de totale berekende vraag verdeeld over de verschillende
bedrijventerreinen. Hierbij is gezocht naar de theoretisch meest optimale match tussen
vraag en aanbod op basis van de geschiktheid van de terreinen en het programma van
eisen per cluster. De onderstaande uitgangspunten zijn leidend geweest bij de toedeling
van vraag uit de clusters naar de bedrijventerreinen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tijdshorizon 2008-2020;
Vraag uit deelregio’s wordt in de eigen deelregio opgevangen;
Matching terreinen en clusters o.b.v. rapportcijfers kwaliteit;
Diversiteit per bedrijventerrein, behalve bij thematerreinen;
Geografische spreiding clusters;
Lokale functie voor meer perifere locaties
Er worden geen terreinen uitgesloten
Een deel van het aanbod op sommige terreinen is gereserveerd voor bovenregionale
vraag of verplaatsingen
9. Circa de helft van de regionale bedrijvigheid is in Hoorn geconcentreerd.

In de twee volgende paragrafen zijn de uitkomsten van de match van vraag en aanbod
gepresenteerd.

4.3

Resultaten match van vraag en aanbod West-Friesland

Deze paragraaf biedt inzicht in de resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve match
in de deelregio West-Friesland. Eerst presenteren we een totaaloverzicht van de opvang
van de vraag vanuit de verschillende clusters op de bedrijventerreinen in West-Friesland.
Vervolgens gaan we dieper in op de mogelijkheden binnen de regio voor de opvang van
de vraag per clusters.
Totaaloverzicht kwantitatieve en kwalitatieve match in matrixvorm
In de tabellen 4.1, 4.2 en 4.3 zijn totaaloverzichten opgenomen van de kwantitatieve en
kwalitatieve match van de vraag vanuit de clusters en het aanbod op de bedrijventerreinen
in de vorm van een matrix (zie ook hoofdstuk 2). De vraag vanuit de geselecteerde
clusters is toebedeeld aan de verschillende terreinen op basis van de kwaliteiten van de
terreinen en de gevraagde kwaliteiten per cluster.
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In principe is de vraag vanuit een cluster zoveel mogelijk toegedeeld aan het
bedrijventerrein met de meeste kwaliteiten (hoogste rapportcijfer). In paragraaf 4.2 zijn
de criteria en uitgangspunten van de matching behandeld.
Tabel 4.1 laat het resultaat zien van confrontatie van vraag en aanbod voor de integrale
periode 2008-2020.
De tabel dient als volgt te worden gelezen:
•
Op de verticale as staan alle terreinen op een rij, het aanbod;
•
Op de horizontale as staat de vraag vanuit de vier basisclusters en het totaal voor de
betreffende periode, aangevuld met de twee specifieke clusters (welke niet mogen
worden opgeteld);
•
Voor elk terrein wordt de vraag vanuit de clusters verdeeld over de terreinen: Tot
2020 vullen wij dus 34,8 ha in op ’t Zevenhuis, verdeeld over vier clusters.
•
In totaal vullen wij tot 2012 de gehele vraag in (95 ha), verdeeld over de terreinen.

95

0

Agribusiness

HMC

20

basis clusters

28

Totaal 4

Industrie & Bouw
6

Dienstverlening

41

Consumentendiensten

Vraag

Transpot & Groothandel

Overzicht kwantitatieve en kwalitatieve matching vraag en aanbod in ha, 2008-2020

Aanbod

Tabel 4.1

15

Terreinen
Zuid

10,0

Zuiderkogge 3, 4

5,7

1,0

Schepenwijk 1, 2

23,7

3,5

1

5

2,7

12,2

't Zevenhuis

60,0

9

3

12,9

10,5

35,4

Distriport Noord-Holland

78,0

13,5

Hofland

0,5

X

X

0,5

Overspoor Oost

4,5

2

Unda Maris 2

1,6

1

5,0

14,5

De Veken (1, 2, 3)

2,5

1

De Veken (3+, 4)

28,3

3

1

0,5

1,5

1

4,5

1,1

0,5

1,6

1,0

0,5

2,5

5

3,8

12,8

WFO Oost

17,0

8

1

1

1

10,0

Totaal

231,8

41

6

28

20

95

1,0

9,0
0

15

X= Terrein beschikt wel over voldoende kwaliteiten voor het cluster maar vestiging is in principe
beleidsmatig uitgesloten

De resultaten voor de deelperioden 2008-2012 en 2013-2020 zijn weergegeven in de
tabellen 4.2 en 4.3. Het aanbod op een bepaald bedrijventerrein dat in de eerste
deelperiode werd uitgegeven, is van het aanbodtotaal in de tweede periode afgetrokken.
Omdat Hofland, Unda Maris 2 en De Veken (1, 2, 3) in de periode tot 2012 reeds volledig
werden benut (zie tabel 4.2), is op deze terreinen na 2012 geen ruimte meer beschikbaar.
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8

basis clusters

Totaal 4

Dienstverlening

Consumentendiensten

Industrie & Bouw
3

38

Agribusiness

16

HMC

Vraag

Transpot & Groothandel

Overzicht kwantitatieve en kwalitatieve matching vraag en aanbod in ha, 2008-2012

Aanbod

Tabel 4.2

0

6

Terreinen
10,0

0,0

Zuiderkogge 3, 4

5,7

0,0

Schepenwijk 1, 2

23,7

1,5

0,5

1

0,7

3,7

't Zevenhuis

60,0

3,5

1,5

5,4

4

14,4

Distriport Noord-Holland

78,0

6

Hofland

0,5

X

X

0,5

Overspoor Oost

4,5

1

Unda Maris 2

1,6

De Veken (1, 2, 3)

2,5

De Veken (3+, 4)

28,3

2,0

6,0
0,5

0,5

1

2,5

1,1

0,5

1,6

1

0,5

2,5

0,5

1

0,8

2,3

1

WFO Oost

17,0

3

0,5

0,5

0,5

4,5

Totaal

231,8

16

3

11

8

38

0,5

3,5
0

6

Agirbusiness

57

HMC

12

basis clusters

17

Totaal 4

Industrie & Bouw
3

Dienstverlening

25

Consumentendiensten

Vraag

Transpot & Groothandel

Overzicht kwantitatieve en kwalitatieve matching vraag en aanbod in ha, 2013-2020

Aanbod

Tabel 4.3

Zuid

0

9

Terreinen
Zuid

10,0

1,0

1

Zuiderkogge 3, 4

5,7

Schepenwijk 1, 2

20,0

2

0,5

4

2

0,0

't Zevenhuis

45,6

5,5

1,5

7,5

6,5

Distriport Noord-Holland

72,0

7,5

Hofland

0,0

X

Overspoor Oost

2,0

1

Unda Maris 2

0,0

0,0

De Veken (1, 2, 3)

0,0

0,0

8,5
21

0,0

X

2,0

1

26

3

0,5

4

3

10,5

WFO Oost

12,5

5

0,5

0,5

0,5

6,5

Totaal

193,8

25

3

17

12

57

De Veken (3+, 4)

3

7,5
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Ruim voldoende aanbod
De vraag vanuit de 4 basisclusters bedraagt tot 2020 samen ca. 95 ha netto (volgens het
TM-scenario). Op de bedrijventerreinen komt tot 2020 een totaal uitgeefbaar areaal van
ca. 232 ha. beschikbaar als alle plannen worden uitgevoerd. Een eerste conclusie is dat er
kwantitatief meer dan voldoende ruimte voorhanden is voor het accommoderen van de
ruimtevraag voor de groei van het regionale bedrijfsleven.
Zoals eerder al vermeld, gaat het in deze regio voor een groot deel om zogezegd “zachte
plannen”. Na opvang van de regionale uitbreidingsvraag tot 2020 blijft op de locaties
Schepenwijk, ’t Zevenhuis, Distriport Noord-Holland, De Veken (3+, 4), WFO Oost,
Zuid en Zuiderkogge samen nog ca 137 ha netto uitgeefbaar oppervlak beschikbaar.
In West-Friesland lijkt dus meer aanbod gecreëerd te worden dan nodig is om de
uitbreidingsvraag vanuit de regio zelf op te kunnen vangen. Hierbij is evenwel nog geen
rekening gehouden met de opvang van de eventuele bovenregionale vraag25. De
mogelijkheden om die extra vraag te accommoderen zijn ruimschoots aanwezig. Ook zal
de extra geboden ruimte gebruikt kunnen worden voor de opvang van beleidsmatig te
verplaatsen regionale bedrijven. Het terugdringen van de uitgaande pendel zou een extra
ruimtevraag kunnen genereren, maar (zeker indien deze ambitie niet kan worden
waargemaakt) dreigt er een te ruim aanbod aan terreinen te worden ontwikkeld26.

4.4

Resultaten per cluster

In deze paragraaf wordt de accommodatie van de vraag per cluster voor de deelregio
West-Friesland behandeld. Per cluster wordt eerst een tabel getoond met de invulling van
de totale vraag van het cluster op basis van de kwaliteiten van de terreinen. Deze
kwaliteiten zijn grafisch weergegeven met kleuren die de rapportcijfers weergegeven.
Blauw staat hierbij voor terreinen met een rapportcijfer van 7 of hoger.
Bedrijventerreinen met deze score zijn goed tot zeer goed geschikt voor de opvang van
vraag uit het betreffende cluster. Grijs staat voor een rapportcijfer tussen de 6 en de 7.
Terreinen met deze score beschikken over voldoende kwaliteiten voor de opvang van
vraag uit het betreffende cluster. Rood geeft aan dat een bedrijventerrein met een
rapportcijfer van 5 tot 6 in over beperkte kwaliteiten beschikt maar in het algemeen wel
voldoende geschikt is voor de opvang van kleinschalige lokale bedrijven (zie ook
paragraaf 3.4).
De opvang van de vraag uit de clusters op de verschillende bedrijventerreinen wordt ook
grafisch weergegeven. Met behulp van een cirkeldiagram is inzichtelijk gemaakt welk
deel van de vraag op welke terreinen (en dus welke kwaliteiten) kan worden gehuisvest.
Per cluster geldt dat de kleuren in de tabel en in het cirkeldiagram corresponderen.

25
26

40

De bovenregionale ruimtevraag is in paragraaf 2.5 behandeld.
Terugdringen van uitgaande pendel en andere beleidsaspecten zijn in paragraaf 2.6 behandeld.
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Cluster Transport & Groothandel
Tabel 4.4

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Transport & Groothandel

Bedrijventerrein
Distriport Noord-Holland
't Zevenhuis
Schepenwijk 1, 2
De Veken (3+, 4)
WFO Oost
De Veken (1, 2, 3)
Overspoor Oost
Zuid
Invulling totaal
Autonome ruimtevraag TM

2008-2020
ha netto
13,5
9,0
3,5
3,0
8,0
1,0
2,0
1,0
41,0

Aandeel

41,0

100%

33%
22%
9%
7%
20%
2%
5%
2%
100%

Rapportcijfer
9,0
7,8
6,6
6,5
6,4
6,4
6,3
5,0

Voor het cluster Transport & Groothandel zien we dat er voldoende ruimte beschikbaar is
van goede kwaliteit. Allocatie van de vraag vanuit dit cluster is verspreid over een groot
aantal terreinen in de regio. Niettemin wordt in deze projectie ruim de helft opgevangen
op terreinen die daarvoor het meeste geschikt zijn: Distriport Noord-Holland - dat
specifiek op dit cluster is gericht - en ‘t Zevenhuis. Deze terreinen hebben vooral een
goede bereikbaarheid (directe ligging aan de A7) en bieden ook ruime kavels. Vooral
voor de wat kleinere, lokale transportbedrijven zijn ook terreinen als De Veken en
Overspoor Oost goede alternatieven.
Figuur 4.1

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Transport, Groothandel en Logistiek

Distriport Noord-Holland
5%

2%

't Zevenhuis

2%
Schepenwijk 1, 2

33%
20%

De Veken (3+, 4)
WFO Oost
De Veken (1, 2, 3)

7%
9%

Overspoor Oost
22%
Zuid

Legenda
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Aanbodtekort

=> 7
6-7
=< 6

De totale regionale vraag vanuit het cluster Transport, Groothandel en Logistiek kan op
kwalitatief goede terreinen worden geaccommodeerd.
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Cluster Industrie & Bouw
Tabel 4.5

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Industrie en Bouw

Bedrijventerrein
't Zevenhuis
De Veken (3+, 4)
Schepenwijk 1, 2
WFO Oost
Invulling totaal

2008-2020
ha netto
3,0
1,0
1,0
1,0
6,0

Aandeel

6,0

100%

Autonome ruimtevraag TM

Rapportcijfer

50%
17%
17%
17%
100%

8,1
6,8
6,7
6,1

De vraag die tot 2020 vanuit het cluster Industrie & Bouw valt te verwachten is relatief
bescheiden te noemen (vergeleken met de andere drie clusters). Het terrein waarvan de
kwaliteiten het best aansluiten bij dit traditionele cluster (en planmatig niet uitgesloten
wordt), is ‘t Zevenhuis. Daar gaat dan ook in deze projectie het merendeel van de vraag
naar toe. Aan de andere drie terreinen, die ook over ruim voldoende kwaliteiten
beschikken, is het restant gelijkelijk toegedeeld.
Figuur 4.2

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Industrie en bouw

't Zevenhuis

17%

De Veken (3+, 4)

17%

Schepenwijk 1, 2

49%

WFO Oost

17%

Legenda
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Aanbodtekort
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=> 7
6-7
=< 6
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Cluster Consumentendiensten
Tabel 4.6

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Consumentendiensten

Bedrijventerrein
't Zevenhuis
Hofland
Schepenwijk 1, 2
De Veken (3+, 4)
Overspoor Oost
Unda Maris 2
De Veken (1, 2, 3)
WFO Oost
Invulling totaal
Autonome ruimtevraag TM

2008-2020
ha netto
12,9
0,5
5,0
5,0
1,5
1,1
1,0
1,0
28,0

Aandeel

28,0

100%

Rapportcijfer

46%
2%
18%
18%
5%
4%
4%
4%
100%

8,6
8,4
8,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,7

Vanuit het cluster Consumentendiensten wordt relatief veel vraag (28 ha) verwacht. Voor
dit cluster zijn er drie toplocaties in de regio: ’t Zevenhuis, Hofland en Schepenwijk. Aan
deze terreinen is circa 66% van de vraag toebedeeld. Op vier andere bedrijventerreinen
met passende kwaliteiten is invulling van de overige ruimtevraag voorzien, dit in verband
met regionale spreiding en diversiteit op bedrijventerreinen.
Figuur 4.3

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Consumentendiensten

't Zevenhuis

4%
4%

4%

Hofland

5%
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45%

18%

Overspoor Oost
Unda Maris 2
18%

2%

De Veken (1, 2, 3)
WFO Oost

Legenda
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Aanbodtekort

=> 7
6-7
=< 6
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Cluster Dienstverlening
Tabel 4.7

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Dienstverlening

Bedrijventerrein
't Zevenhuis
Schepenwijk 1, 2
De Veken (3+, 4)
WFO Oost
De Veken (1, 2, 3)
Unda Maris 2
Overspoor Oost
Invulling totaal
Autonome ruimtevraag TM

2008-2020
ha netto
10,5
2,7
3,8
1,0
0,5
0,5
1,0
20,0

Aandeel

20,0

100%

53%
14%
19%
5%
3%
3%
5%
100%

Rapportcijfer
8,9
8,1
7,0
6,8
6,7
6,5
6,2

De vraag vanuit dit cluster wordt ingevuld op diverse terreinen met een belangrijke
functie voor ’t Zevenhuis. De ruim 4 ha netto vraag die voor de verschillende fasen van
De Veken is voorzien, heeft met name betrekking op de periode na 2012.
Figuur 4.4

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Dienstverlening
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=> 7
6-7
=< 6

Cluster Agribusiness
Agribusiness is een sector (of subcluster) die, zoals gezegd, voor verreweg het grootste
gedeelte terug te vinden is in de clusters Transport & Groothandel en Industrie & Bouw.
De vraag van 15 ha (netto) over 2008-2020 die voor Agribusiness is geraamd, is dus
inbegrepen in de 47 ha die voor deze clusters samen is geraamd. Factoren die van invloed
zijn op de verdeling van de vraag vanuit deze sector, zijn grotendeels vergelijkbaar met
die voor Transport & Groothandel. Daarnaast is voor deze bedrijven de nabijheid van
andere activiteiten in de Agribusiness van belang.
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De rapportcijfers voor de terreinen zijn daarom gebaseerd op die voor het cluster
Transport, Logistiek en Groothandel en aangepast voor de nabijheid tot concentraties van
de agribusiness (zie hoofdstuk 3).
Tabel 4.8

Invulling van de vraag op de bedrijventerreinen: Agribusiness

Bedrijventerrein

2008-2020
ha netto

Aandeel

WFO Oost
't Zevenhuis
Overspoor Oost
Invulling totaal

9,0
5,0
1,0
15,0

60%
33%
7%
100%

Autonome ruimtevraag TM

15,0

100%

Rapportcijfer
9,0
8,0
6,3

Meer dan de helft van de regionale vraag vanuit het cluster Agribusiness is toegewezen
aan de ruimte die op het voormalige Greenery-terrein na herstructurering zal ontstaan
(WFO Oost). Echter, bedacht moet worden dat Agriport A7 (Wieringermeer, regio Kop
van Noord-Holland) eveneens een goed alternatief kan zijn voor agribusinessbedrijven uit
de regio West-Friesland. Vanwege de gunstige ligging en goede bereikbaarheid is ook
een functie voor ’t Zevenhuis voorzien.

Figuur 4.5

Verdeling van de vraag over de bedrijventerreinen: Agribusiness

7%
33%

't Zevenhuis
WFO Oost
Overspoor Oost

60%

Legenda
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Rapportcijfer kwaliteit
Aanbodtekort

=> 7
6-7
=< 6
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4.5

Conclusies kwalitatieve matching vraag en aanbod per cluster

Op basis van de analyse van de kwantiteit en de kwaliteit van vraag en aanbod van
bedrijventerreinen komen we tot de volgende conclusies:
•
Er is en komt in West-Friesland ruim voldoende aanbod beschikbaar om de autonome
ruimtevraag uit de verschillende clusters tot 2020 op te vangen.
•
In de huidige plannen voor de regio West-Friesland wordt zowel ingezet op de
grootschalige ontwikkeling van regionale terreinen als op de grootschalige
ontwikkeling van lokale terreinen. De kans bestaat dat de vraag ruim wordt
overtroffen door het aanbod. Onderlinge afstemming van de terreinen is noodzakelijk.
Deze dient vooral gericht te zijn op de fasering en segmentering van de terreinen. Er
moet worden voorkomen dat tegelijkertijd te veel van hetzelfde aanbod wordt
gecreëerd.
•
Er zijn een groot aantal lokaal georiënteerde terreinen, met voldoende tot goede
kwaliteiten om vraag vanuit het lokale bedrijfsleven te accommoderen.
•
De twee grote terreinen die gepland staan in de regio: Distriport Noord-Holland en ’t
Zevenhuis, die samen bijna 60% van de toekomstige, potentiële capaciteit
vertegenwoordigen, hebben een vergelijkbaar kwalitatief profiel en kunnen tot op
zekere hoogte als substituten beschouwd worden. Alhoewel Distriport Noord-Holland
met name is gericht op grootschalige Transport & Groothandel bestaat het gevaar van
concurrentie met ’t Zevenhuis indien het profiel van het terrein wordt verbreed.
Programmatische afstemming tussen deze twee is essentieel voor een gezonde
regionale bedrijventerreinenmarkt.
•
Voor wat betreft de opvang van vraag uit de sector Agribusiness, is de ruimte die
vrijkomt na herstructurering van het voormalige Greenery-terrein, WFO Oost, zeer
geschikt. Toch mag niet uit het oog worden verloren dat het net buiten de regio
gelegen Agriport A7 (gemeente Wieringermeer) eveneens een uitermate interessante
locatie is voor deze activiteiten.
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5 Doelgroepen bedrijventerreinen en
aanbevelingen

5.1

Inleiding

Voor de bedrijventerreinen wordt in dit hoofdstuk de functionele invulling en daarmee
het profiel besproken. De voorgestelde profilering van de terreinen is een directe uitkomst
van de kwalitatieve match van vraag en aanbod zoals in het vorige hoofdstuk
gepresenteerd.
Van belang is te benadrukken dat de voorgestelde invulling van de bedrijventerreinen
in dit hoofdstuk geen programmering betreft, en dat, zoals reeds aangegeven, alleen de
autonome vraag is meegenomen in de kwaliteitsmatch. De weergegeven invullingen
zijn de uitkomsten van de analyse van de kwaliteiten van de vraag en het aanbod en
moeten worden gezien als de meest waarschijnlijke invulling als gevolg van
marktwerking.
Overheidsingrijpen en beleidsmatige overwegingen aan de aanbodzijde maken geen
onderdeel uit van deze analyse. Hierdoor kunnen onderstaande profielen afwijken van
de gewenste profielen van de gemeenten.
Daar waar reeds gemaakte beleidsbeslissingen niet direct te veranderen zijn27 en
invloed hebben op de kwaliteit van terreinen is daar wel rekening mee gehouden.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de maximaal toegestane milieucategorie.
In paragraaf 5.2 worden per terrein de beoogde doelgroepen/clusters naar aantallen
hectaren weergegeven. Tevens behandelen we beleidsmatige aandachtspunten per terrein.
De kwaliteiten van de terreinen en de gevraagde kwaliteiten vanuit de markt zijn hierbij
leidend. De aanbevelingen richten zich op de zaken waar beleidsmatig op kan worden
gestuurd.
Opnieuw mag niet uit het oog worden verloren dat deze exercitie indicatief van aard is.
Aangegeven wordt wat op basis van de huidige plannen verwacht zou kunnen worden.

27

Bijvoorbeeld omdat zij zijn vastgelegd in bestemmingsplannen
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5.2

Functionele invulling bedrijventerreinen West-Friesland

Zuid, Andijk
Andijk Zuid is een tamelijk perifeer gelegen terrein dat niettemin voldoende geschikt zou
zijn om met name de lokale vraag naar ruimte op te vangen. Gezien echter de plannen in
omringende gemeenten, en de kwaliteiten die op die terreinen geboden worden, valt er op
het punt van autonome uitbreidingsvraag van bedrijven niet heel erg veel te verwachten.
Vooral de relatief matige bereikbaarheid speelt een belangrijke rol. In onze projectie is
daarom slechts 1 ha vraag aan het terrein toegedeeld, vanuit het cluster Transport &
Groothandel.
Figuur 5.1

Zuid (10,0 ha)

1,0
Transport &
Groothandel
Niet toebedeelde
ruimte

9,0

Zuiderkogge Fase 3 en 4, Drechterland
De uitbreiding van het terrein Zuiderkogge wordt verder niet meegenomen. Opnieuw
willen wij benadrukken dat de uitbreiding (ook Fase 4) gevuld zou kunnen worden, zeker
gelet op de relatief lage uitgifteprijs van 89 euro per m2, maar dat de ontwikkelingen in de
directe nabijheid (’t Zevenhuis en Schepenwijk) dit in zekere zin overbodig maken.
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Figuur 5.2

Zuiderkogge 3, 4 (5,7 ha)

Niet toebedeelde
ruimte

5,7

Schepenwijk Fase 1 en 2, Enkhuizen
De kwaliteiten van Schepenwijk zijn geschikt voor alle clusters. Dit is ook terug te zien in
de huidige invulling, waarbij transportbedrijven worden gecombineerd met
aannemersbedrijven, en detailhandel met ruim opgezette woon/werk units. Ook met het
oog op de toekomst wordt deze invulling doorgetrokken.
Figuur 5.3

Schepenwijk 1, 2 (23,7 ha)

Transport &
Groothandel

3,5
1,0

Industrie & Bouw
Consumentendiensten

11,5
5,0

Dienstverlening
Niet toebedeelde
ruimte

2,7

Vooral de vestiging van bedrijven uit de zogenaamde “A/B/C”-categorie (Auto’s, Boten,
Caravans) valt te verwachten.
Toch zal het terrein in 2020 slechts voor iets meer dan de helft van de huidige plannen
ingevuld zijn. Het advies wordt gegeven om Fase 2 zeker in eerste aanleg wat kleiner van
opzet te maken, zodat ook een ruime bufferstrook behouden blijft met de aangrenzende
woonwijk in Bovenkarspel (gemeente Stedebroec).
Aandachtspunt is bovendien dat voor een goede zonering wordt gezorgd, en dat
“laagwaardige” bedrijvigheid uit de wat hogere milieucategorieën, geen afbreuk doet aan
de fysieke omgeving alsmede de algemene stedenbouwkundige uitstraling van het terrein.
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‘t Zevenhuis, Hoorn
Ook ’t Zevenhuis kan een ruim scala aan bedrijven accommoderen, en is wat dat betreft
enigszins vergelijkbaar met het naburige Schepenwijk. Niettemin zal het terrein iets
exclusiever van uitstraling zijn, wat zich ook vertaalt in de wat hogere uitgifteprijzen (150
tot 175 euro per m2, vergeleken met 125 euro voor Schepenwijk). Het terrein is hiermee
wat meer gericht op het topsegment van bedrijven, die hier veel waarde aan hechten.
Hierbij valt vooral te denken aan detailhandel en kantoorachtige bedrijvigheid. Maar ook
op het punt van de bereikbaarheid onderscheidt het terrein zich.
Figuur 5.4

‘t Zevenhuis (60,0 ha)

Transport &
Groothandel

9,0
3,0

Industrie & Bouw

24,6
Consumentendiensten

12,9

Dienstverlening
Niet toebedeelde
ruimte

10,5

De geplande capaciteit van 60 ha zal, gegeven met name de ontwikkeling van Distriport
Noord-Holland, ook voor 2020 nog niet volledig benut zijn. De fasering dient te
zorgvuldig (geleidelijk) geschieden en te worden afgestemd met vooral die van Distriport
Noord-Holland.
Distriport Noord-Holland, Koggenland
Het terrein Distriport Noord-Holland richt zich met name, zoals in de Regionale Visie
Bedrijventerreinen staat aangegeven, op de bovenregionale vraag van specifiek transporten logistieke bedrijven. uit de Randstad die wat meer perifeer willen zitten maar toch
goed ontsloten28. De directe ligging aan de A7 zorgt ervoor dat aan hun wensen zeker
wordt tegemoet gekomen.
Niettemin zal het terrein ook aantrekkingskracht uitoefenen op grootschalige bedrijven uit
de eigen regio, die naar een nieuwe locatie op zoek zijn. In deze projectie slaat 13½ ha
van de regionale vraag vanuit het cluster Transport & Groothandel op dit terrein neer
(ongeveer één-derde van het totaal).

28
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Overigens is er nog geen bestemmingsplan vastgesteld, zodat niet gesteld kan worden dat het terrein beleidsmatig is
uitgesloten voor de accommodatie van de overige drie clusters.
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Figuur 5.5

Distriport Noord-Holland (78,0 ha)

13,5
Transport &
Groothandel
Niet toebedeelde
ruimte

64,5

In hoeverre het terrein verder ingevuld kan worden met bovenregionale vraag, valt buiten
het bereik van dit onderzoek. Toch dient er rekening mee te worden gehouden dat, om het
terrein vol te krijgen, de doelgroep verbreed zou dienen te worden naar andere clusters
toe. Echter, hiermee gaat het terrein zich nog nadrukkelijker naast ’t Zevenhuis stellen,
dat zoals gezegd eveneens moeite zal ondervinden om de capaciteit, met regionale vraag
althans, te benutten. Programmatische afstemming tussen beide terreinen door middel van
segmentering is in ieder geval gewenst, om te voorkomen dat er onnodige concurrentie
ontstaat.
Hofland, Koggenland
Hofland heeft een oppervlakte van ½ ha. Het terrein wordt in deze projectie integraal
ingevuld met Consumentendiensten. Dit betekent niet zozeer dat hier een typische PDVlocatie wordt voorzien, als wel dat er zich kleine bedrijfjes kunnen vestigen die zich in
eerste instantie op de lokale, particuliere (consumenten)markt richten.
Figuur 5.6

Hofland (0,5 ha)

Consumentendiensten

0,5
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Overspoor Oost, Medemblik
Het terrein Overspoor Oost biedt een uitstekende locatie voor gemengde bedrijvigheid.
Op dit moment ligt het accent vooral op industrie/bouw. Door het ruime aanbod aan
goede locaties in de omgeving voor dit cluster, zal vooral vraag komen uit de andere drie
clusters. De zichtlocaties zijn uitermate geschikt voor de clusters Dienstverlening en
Consumentendiensten.
Figuur 5.7

Overspoor Oost (4,5 ha)

1,0

2,0

Transport &
Groothandel
Consumentendiensten
Dienstverlening

1,5

Unda Maris Fase 2, Medemblik
Unda Maris Fase 2 kan vooral vraag verwachten uit de clusters Consumentendiensten en
Dienstverlening. Het terrein, waar nog slechts 1,6 ha op uit te geven is, is goed ontsloten
via de N239 en N240.
Figuur 5.8

Unda Maris 2 (1,6 ha)

0,5
Consumentendiensten
Dienstverlening

1,1

52

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland

De Veken Fase 1, 2 en 3, Opmeer
Het bedrijventerrein De Veken wordt in deze rapportage, ook op verzoek van de
betreffende gemeente (Opmeer), opgedeeld in de fasen 1, 2, 3 en de fasen 3+, 4. Deze
splitsing is onder meer ook gebeurd op basis van het verschil in maximaal toegestane
milieucategorie. Op de fasen 1, 2 en 3 zijn bedrijven tot categorie 4 welkom. Een en
ander vindt ook weerspiegeling in de fysieke omgeving / stedenbouwkundige uitstraling.
Ofschoon goed geschikt voor industrie/bouw is een gemengde invulling met bedrijven uit
de overige drie clusters het meest voor de hand liggend. Vooral de centrale ligging in de
regio en de goede aansluiting via de N241 op de A7 zijn belangrijke troeven met het oog
op het aantrekken en behouden van (lokale) bedrijven in de transport en groothandel.29
Figuur 5.9

De Veken 1, 2, 3 (2,5 ha)

0,5

1,0

Transport & Groothandel
Consumentendiensten
Dienstverlening

1,0

De 2,5 ha die voor deze drie fasen nog resteert zal op tamelijk korte termijn ingevuld zijn.
De Veken Fase 3+ en 4, Opmeer
Plannen voor de ontwikkeling van de fasen 3+, 4 van De Veken bevinden zich in een
vergevorderd stadium.30 Uitbreiding van het terrein, gezien de beperkte resterende
capaciteit op de fasen 1, 2 en 3, is inderdaad gewenst. In deze projectie zal echter, door
het ruime aanbod in de omgeving (ook in het op betrekkelijk korte afstand gelegen
Heerhugowaard) ongeveer 15,5 ha aan capaciteit van De Veken 4 (20 ha) onbenut
blijven.

29

30

De (beperkte) vraag vanuit het cluster Industrie & Bouw wordt voor de periode na 2012 voorzien en zal daarom
opgevangen worden op De Veken 3+ en 4.
Voor het bestemmingsplan de Veken 4 is een Nota van uitgangspunten vastgesteld en thans wordt het
ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
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Figuur 5.10

De Veken 3+, 4 (28,3 ha)

3,0

Transport &
Groothandel

1,0

Industrie & Bouw
5,0

Consumentendiensten

15,5
Dienstverlening
3,8

Niet toebedeelde
ruimte

WFO Oost, Wervershoof
Ofschoon er nog wat onzekerheid hieromtrent bestaat, en er dus niet gesproken kan
worden van een “hard” plan, zal 17 ha aanbod op WFO Oost in de loop van de komende
jaren op de markt komen door herstructurering van het bestaande terrein. Dit terrein is
tamelijk thematisch van insteek en richt zich hoofdzakelijk op landbouwgerelateerde
bedrijven. De geraamde regionale vraag vanuit deze specifieke sector bedraagt 15 ha voor
de periode 2008-2020. Van die 15 ha wordt 9 ha (verspreid over de clusters Transport &
Groothandel en Industrie & Bouw) hier opgevangen. Overigens dient hierbij bedacht te
worden dat op dit moment in de gemeente Wieringermeer (regio Kop van Noord-Holland,
grenzend aan de gemeente Medemblik) het terrein Agriport A7 wordt ontwikkeld, wat
zeker voor de agribusiness in West-Friesland eveneens een interessante locatie zal zijn, en
dus een belangrijke concurrent voor WFO Oost.
Naast landbouwgerelateerde activiteiten zal er op WFO Oost op beperkte schaal ook
enige vraag te verwachten zijn uit de clusters Consumentendiensten en Dienstverlening:
ieder 1 ha.31

31
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De met de provincie afgesproken regel dat 50% uit agrarisch georiënteerde bedrijven en 50% uit algemene bedrijven kan
bestaan, lijkt niet helemaal realistisch, bekeken vanuit de autonome uitbreidingsvraag. Wellicht dat er evenwel vanuit
Consumentendiensten en Dienstverlening veel behoefte bestaat aan verplaatsing. Dit is zoals gezegd niet meegenomen in
deze projectie.
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Figuur 5.11

WFO Oost (17,0 ha)

Transport &
Groothandel
Industrie & Bouw

6,0
8,0

Consumentendiensten
Dienstverlening

1,0
1,0

1,0

Niet toebedeelde
ruimte
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 5 november 2012 14:08
;
stukken REON
Memo REON 5 nov 2012.docx; Aanbodatlas werklocaties NHN_Definitief.pdf

Hoi
Bijgaand een memo met bijlage over de Herijking Behoefteraming (als update in het proces) tbv het REON.
Groeten

1

Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 23 oktober 2012 12:04
';

CC:
Onderwerp:

Aanbodatlas werklocaties Noord-Holland Noord

Beste begeleidingsgroep,
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar hierbij stuur ik jullie de Aanbodatlas Werklocaties Noord-Holland
Noord.
De Aanbodatlas betreft een momentopname, gedateerd op 20 oktober 2012, ten behoeve van de herijking van de
behoefteraming werklocaties Noord-Holland Noord.
Graag wil ik jullie (met name de regiotrekkers) vragen nog een laatste check uit te voeren en eventuele op- of
aanmerkingen uiterlijk donderdag 25 oktober naar ons toe te sturen.
De Aanbodatlas is dan, met inachtnemingen van de laatste op- en aanmerkingen, bij deze vastgesteld op de
peildatum 20 oktober 2012.
Enkele opmerkingen waarop ik jullie wil attenderen:
- De zeehaventerreinen zijn afgebakend op basis van de volgende definitie (zie p. 4):
o â€˜Een werkloca e waarvan een deel van de kavels een laad- en/of loskade heeft en langs diep
vaarwater ligt dat toegankelijk is voor grote zeeschepenâ€™
- Enkele wijzigingen t.o.v. de monitor, door de gemeenten zelf aangevuld:
o Betreft nieuwe ontwikkelingen in bijv. Alkmaar, Medemblik, Drechterland, Opmeer
o Betreft eerdere incomplete invulling monitor in bijv. Schermer, Stede Broec
o Betreft kantorenlocaties in monitor die in feite bedrijventerreinen zijn waarop ook kantoren zijn
gevestigd; Dirks Admiraal (Den Helder) en De Hoep Zuid (Schagen)
o Distriport: Opgenomen als planaanbod. Heeft een vastgesteld bestemmingsplan, maar er is nog
geen grond uitgeefbaar (nog geen definitief besluit)
- Enkele terreinen (deels) verplaatst vanuit planaanbod naar uitgeefbaar aanbod
o Bijv. Nieuwelaan Oost, De Veken 3+, De Vaandel/De Vork
o Het Zevenhuis in twee delen: deels plan, deels uitgeefbaar
- Nog Ã©Ã©n onduidelijkheid betreffende het terrein Breekland (gemeente Langedijk):
o O.b.v. monitor betreft het een uitgeefbaar terrein (23,5 ha uitgeefbaar)
o Volgens de regionale klankbordgroep bestaat dit terrein uit twee delen (Ã©Ã©n uitgeefbaar deel
en Ã©Ã©n deel planaanbod)
o De verantwoordelijke bij de gemeente Langedijk probeert hierachter te komen
o Graag uitsluitsel via regiotrekker (Corlien)
Met vriendelijke groet,
Mede namens

-----------------------------------------------------------------F

1

Email
Website
Adres Postbus
NETHERLANDS
------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 26 april 2012 17:10
aanvullende info tbv herijking behoefteraming NHN
Bijlagen rapportage West-Friesland 07012009.pdf; II18257 Bijlagen Kop van
Noord-Holland 07012009.pdf; II18257 Bijlagen Noord-kennemerland
07012009.pdf; II18257 Eindrapportage Kop van Noord-Holland.pdf; II18257
Eindrapportage Noord-Kennemerland.pdf; II18257 Eindrapportage WestFriesland.pdf; Syntheserapport Noord-Holland Noord.pdf

Hierbij de info over de vorige behoefteraming. In de volgende mail nog de herstructureringsrapporten.
Met vriendelijke groet,

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 15 november 2012 11:40
Run, dhr. J.J.W. (Jan) van
Secretariaat van Run;

nadere informatie clustertafel handel en logistiek op 20 november
Genodigden clustertafel Handel Logistiek.xlsx; Memo clustertafel handel en
logistiek.pdf

Beste Jan,
Hierbij achtergrondinformatie voor de clustertafel handel en logistiek (in het kader van de Herijking behoefteraming
werklocaties NHN) op 20 november (20-22u) met:
- Agenda
- Welkomstwoord
- Overzicht aanwezigen
Groeten

1

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 19 december 2012 13:36

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

verslag clustertafel Agribusiness 20 november
Clustertafel bijeenkomst Agribusiness_2012-11-20.pdf

Geachte heer, mevrouw,
U heeft allen deelgenomen aan de clustertafel Agribusiness op 20 november. Hierbij stuur ik u het verslag van deze
bijeenkomst met het verzoek dit niet verder te verspreiden totdat het onderdeel uitmaakt van het eindrapport van
BCI (Behoefteraming werklocaties). Op 28 februari in de middag willen wij graag met u bespreken hoe de conclusies
van deze clustertafel zijn verwerkt in een nieuwe behoefteraming van werklocaties. U ontvangt daarvoor nog een
aparte uitnodiging met exacte tijd en plaats.
Nogmaals dank voor uw tijd en inzet bij de clustertafel.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland
Tel:

Van:
Verzonden: donderdag 15 november 2012 12:22
Aan:
CC:
Onderwerp: clustertafel Agribusiness 20 november
Geachte heer, mevrouw,
Aanstaande dinsdag 20 november zal de clustertafel Agribusiness plaatvinden, van 17.00u tot 19.00u bij de Tafel van
Agriport (Agriport 57, 1775 TA Middenmeer).
U heeft allen aangegeven aanwezig te zijn.
We rekenen op uw aanwezigheid en hebben catering in de vorm van broodjes en soep geregeld.
Om met elkaar een goede discussie te voeren over de locaties of terreinen waar het Agribusiness cluster het best tot
zijn recht komt, en welke ruimtevraag hierbij te verwachten is, zullen we de volgende agenda hanteren:
1.
2.
3.
4.

Welkom door Provincie
Stand van zaken lopend onderzoek naar ruimtebehoefte
Doel clustertafel bijeenkomst
Discussie
A. In welke niches liggen de groeikansen?
B. Wat zijn hierbij de reÃ«le economische kansen?
1

C.
D.
E.
F.

Wat betekent dit voor de ruimtevraag?
Groeipotentie vraagt ruimte met bepaalde kwaliteit
Doorvertaling behoefte naar locaties (RHB, Defensiehaven, NO-haven)
Uitwerking behoefte in 3 realistische toekomstscenario`s

Gespreksleider is de heer Paul Bleumink van Buck Consultants International.
Tot dinsdag,
Met vriendelijke groet,

Telefoon 023 514 3858 of

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
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Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 19 december 2012 14:10

l
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

verslag clustertafel Handel & Logistiek 20 november
Clustertafel bijeenkomst Handel en Logistiek.pdf

Geachte heren,
U heeft allen deelgenomen aan de clustertafel Handel en Logistiek op 20 november. Hierbij stuur ik u het verslag
van deze bijeenkomst met het verzoek dit niet verder te verspreiden totdat het onderdeel uitmaakt van het
eindrapport van BCI (Behoefteraming werklocaties). Op 28 februari 2013 (in de middag) willen wij graag met u
bespreken hoe de conclusies van deze clustertafel zijn verwerkt in een nieuwe behoefteraming van werklocaties. U
ontvangt daarvoor nog een aparte uitnodiging met exacte tijd en plaats.
Nogmaals dank voor uw tijd en inzet bij de clustertafel.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland
Tel:

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 19 december 2012 14:32

verslag clustertafel energie op 21 november
Clustertafel bijeenkomst Energie_2012-11-21.pdf

Geachte heren,
U heeft allen deelgenomen aan de clustertafel Energie op 21 november. Hierbij stuur ik u het verslag van deze
bijeenkomst met het verzoek dit niet verder te verspreiden totdat het onderdeel uitmaakt van het eindrapport van
BCI (Behoefteraming werklocaties). Op 28 februari 2013 (in de middag) willen wij graag met u bespreken hoe de
conclusies van deze clustertafel zijn verwerkt in een nieuwe behoefteraming van werklocaties. U ontvangt daarvoor
nog een aparte uitnodiging met exacte tijd en plaats.
Nogmaals dank voor uw tijd en inzet bij de clustertafel.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland
Tel:

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 19 december 2012 14:34
FW: verslag clustertafel Handel & Logistiek 20 november
Clustertafel bijeenkomst Handel en Logistiek.pdf

Geachte heren,
U heeft allen deelgenomen aan de clustertafel Handel en Logistiek op 20 november. Hierbij stuur ik u het verslag
van deze bijeenkomst met het verzoek dit niet verder te verspreiden totdat het onderdeel uitmaakt van het
eindrapport van BCI (Behoefteraming werklocaties). Op 28 februari 2013 (in de middag) willen wij graag met u
bespreken hoe de conclusies van deze clustertafel zijn verwerkt in een nieuwe behoefteraming van werklocaties. U
ontvangt daarvoor nog een aparte uitnodiging met exacte tijd en plaats.
Nogmaals dank voor uw tijd en inzet bij de clustertafel.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland
Tel:

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 11 december 2012 11:21
stafstuk voor 17 december
Staf17decBehoefteramingNHN.pdf

Hoi
Hierbij een stafstuk (is al goedgekeurd door

voor 17 december.

Groeten

1

Startbijeenkomst “Ontwikkelen naar behoefte, hoe komen we
tot meer kwaliteit en evenwicht”
Woensdagmiddag 17 oktober 2012. Tijd: Van 14.00 tot 18.00
uur. Plaats: Hazenkoog 16, 1822 BS Alkmaar (JASA Packaging
Systems).
Programma:
13.30 u

Inloop

14.15 u

Welkom en aanleiding voor de herijking
behoefteraming werklocaties
Gedeputeerde Jan van Run

14.35 u

Toelichting op het proces, de
uitgangspunten en eerste bevindingen bij
de herijking
Paul Bleumink van Buck International
Consultants

15.00 u

Regionale samenwerking in de praktijk
Bestuurders uit de regio West-Friesland

15.20 u

Pauze

15.45 u

Ondernemersvisie Werklocaties NoordHolland Noord
Thijs Pennink, directeur van de Kamer van
Koophandel Noord-West Holland

16.05 u

Herstructurering Beverkoog Alkmaar. Een
voorbeeld van herstructurering van
bedrijventerreinen in de praktijk
Gijs Schot, voorzitter Ondernemend
Alkmaar

16.20 u

Vragen en discussie. Gelegenheid voor
vragen aan en discussie met de sprekers
en de aanwezigen

16.45 u

Afsluiting en borrel

Speech:

• We zijn hier op de Beverkoog, een voorbeeld van een
goed lopende herstructurering (hoort u straks meer over
van dhr. Schot)

• We zijn momenteel in het pand van JASA Packaging. Zij
zitten gelukkig ruim in hun jas, waardoor wij erbij kunnen.
Maar dat geeft gelijk een verborgen probleem aan voor het
goed inschatten van de toekomstige ruimtebehoefte voor
bedrijven: er is hier en daar dus (verborgen) ruimte
beschikbaar voor bedrijvigheid, maar die is niet makkelijk
te benutten door andere bedrijven.
• Een ruim aanbod van vestigingsruimte is op het eerste
gezicht prettig voor de gebruiker, maar niet altijd goed voor
de markt als geheel De bedrijfsruimtemarkt moet ook
interessant genoeg blijven om nieuwe concepten op de
markt te brengen en om de bestaande gebouwenvoorraad
op kwaliteit te houden. Daarvoor is uitzicht nodig op een
goed rendement en daarom is een zekere schaarste
nodig.
• De kans op overaanbod van bedrijventerreinen neemt toe.
Dat blijkt uit de recent vastgestelde bedrijventerreinenprogramma’s voor West-Friesland en Kop van Noord-

Holland en de provinciale bedrijventerreinen-monitor. De
laatste jaren ligt de uitgifte steeds onder het historisch
gemiddelde. Om maar een cijfer te noemen: afgelopen
jaren was de uitgifte zo’n 13 ha per jaar ten opzichte van
een historisch gemiddelde van 28 ha per jaar.

• Dat de uitgifte laag is, is natuurlijk deels te wijten aan de
recessie. Maar er zijn ook andere oorzaken zoals de
toename van het aantal ZZP-ers waardoor zich minder
werkgelegenheid op bedrijventerreinen en kantoorlocaties
zal ontwikkelen.

• Op langere termijn is de verwachting dat we in heel
Nederland, en ook in Noord-Holland Noord te maken
zullen krijgen met een minder grote groei van de
werkgelegenheid en daarmee ook minder nieuwe vraag
naar ruimte voor bedrijvigheid. Zo heeft de Kop van NoordHolland al op korte termijn te maken met een dalende
beroepsbevolking die een rem kan zetten op de
economische ontwikkelingen. Bij West-Friesland en regio
Alkmaar zet die daling later in.
• Natuurlijk is er altijd dynamiek nodig en zie ik kansen op
uitbreidingsmogelijkheden. Ik noem de clusters die wij met
z’n allen al onderscheiden hebben in Noord-Holland Noord

zoals de agribusiness, energie, health en het maritieme
cluster. Ook de handel en logistiek groeit nog door. Dan
moet je natuurlijk wel de wensen van deze specifieke
clusters kunnen faciliteren op de juiste werklocaties. Dat
betekent dus de juiste keuzes maken ten aanzien van wat
voor soort locaties je waar gaat ontwikkelen.
• Het huidige bedrijventerreinen areaal in Noord-Holland
Noord beslaat ruim 1.800 ha netto, waarvan nog ruim 300
ha uitgeefbaar is. Los van het planaanbod is hiermee al
een fors aanbod uitgeefbare bedrijventerreinen in de regio
van bijna 20% van het huidige areaal. De direct
uitgeefbare voorraad is voldoende voor de komende 15
jaar, uitgaande van het uitgiftetempo van de afgelopen
jaren. Tel je daar de plannen bij op die in voorbereiding
zijn dan kunnen we nog 50 jaar vooruit!! Hectares hebben
we dus genoeg. Het is alleen de vraag of ze op de juiste
plaats liggen en voldoen aan de kwaliteitseisen van de
toekomstige gebruiker.
• Het moge duidelijk zijn dat we zeer terughoudend moeten
zijn met het plannen van nog meer bedrijventerreinen.
Sterker nog: ook de uitgifte van de huidige beschikbare
hectares moet zeer zorgvuldig gepland worden om de
kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen niet uit te
hollen!

• U weet hoezeer wij als provincie hechten aan een goede
kwaliteit van bestaande terreinen. Bij uitbreidingswensen
ten aanzien van ruimte voor ondernemers kijken wij dan
ook in eerste instantie naar de mogelijkheden van
bestaande terreinen voordat er aan nieuwe hectaren wordt
gedacht. Wij zetten niet voor niets via het HIRB miljoenen
in om de kwaliteit op bestaande terreinen te verbeteren en
zo de ondernemers te ondersteunen. Ook in NoordHolland Noord wordt er goed gebruik van de HIRBsubsidie gemaakt, zoals hier op de Beverkoog.

• In hoeverre het aanbod aan kantoorlocaties of
kantoorruimte in de pas loopt bij de vraag weten we
onvoldoende omdat zowel vraag als aanbod voor NoordHolland Noord nooit goed in beeld zijn gebracht. Hoogste
tijd om dat nu te doen!
• De kantorensituatie in Noord-Holland Noord is natuurlijk
wel een hele andere als in Noord-Holland Zuid waar forse
ingrepen nodig zijn om de markt meer in evenwicht te
krijgen. In Noord-Holland moeten we zien te voorkomen
dat forse ingrepen nodig zijn.
• Ik heb het al eerder gezegd: we moeten nu de juiste
keuzes maken bij de programmering van werklocaties.
Welke locaties zijn kansrijk om verder te ontwikkelen en

welke locaties moet je voorlopig ‘on hold’ zetten? Daarvoor
hebben we een goede behoefteraming nodig die zowel
kijkt naar omvang van locaties als de kwaliteit van locaties.
Maar ook een behoefteraming waarin de ervaringen van
zowel overheden als het bedrijfsleven is meegenomen. De
heer Bleumink van Buck consultants gaat u zo meer
vertellen over deze behoefteraming en de inbreng van
diverse partijen. Ik heb in ieder geval alle vertrouwen in het
proces dat door Buck zal worden begeleid.
• Vandaag markeren we de goede uitgangspunten voor een
realistische herijking van de behoefte aan bedrijventerreinen, kantoren en zeehavens zodat we uiteindelijk op
een breed draagvlak kunnen rekenen.
• Wat vooraf al duidelijk is, is dat de basis voor een goede
programmering wordt gelegd door samenwerking van
overheden en bedrijfsleven op regionaal niveau. En met
trots mag ik wel stellen dat die regionale samenwerking
ten aanzien van werklocaties tussen overheden in NoordHolland goed loopt. Ik kan wel stellen dat West-Friesland
wat dat betreft een goed voorbeeld is voor heel Nederland,
maar daar hoort u straks meer over. De interactie tussen
overheid en bedrijfsleven kan echter nog beter. Ook
daarvoor zetten we vandaag goede stappen.
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Plan Informatie
Plannaam: t Zevenhuis
Plan_idn: NL.IMRO.0405.BPtZevenhuis-on01
Plantype: bestemmingsplan
Status: ontwerp
Datum: 04 april 2012
Geldend:nee
tervisie: van 06 april 2012 tot en met 17 mei 2012

Disclaimer
Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

dinsdag 3 juli 2012 14:32
Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp:
Bijlagen:

Zevenhuis: Overleg met wethouder Ruppert op 6 juli a.s.
2012-0706-Memo Zevenhuis.doc

Beste Jan,
Hierbij stuur ik jou een memo ter voorbereiding op het overleg met Hoorn op vrijdag a.s. over het gepland
bedrijventerrein â€™t Zevenhuis.
Ik zal ook aanwezig zijn.
.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 18 april 2013 08:53
Document3
Document3.docx

Uit de besluitenlijst van 16/4/13
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 21 februari 2013 16:05

);
bedrijventerreinenoverleg 27 februari
Bedrijventerreinenoverleg 6-2.docx

Beste allen,
Hierbij de agenda voor het Bedrijventerreinenoverleg van 27 februari, 10.00-11.00u, Houtplein 1.06 West.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verslag 6 februari; zie bijlage
Motie Duurzame Economie
HIRB evaluatie en vervolg in GS/PS
Herijking behoefteraming NHN
Werklocaties Schiphol
Overige werklocaties (Distriport, RHB, NAM-kade, Kooypunt, Crailo, â€Š)
Plabeka/werkgroep Herstructurering
WED
Bedrijventerreinenmonitor
IPO
Rondvraag

Groeten
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 14 februari 2012 14:21
php voor repro
PHP2012.doc

Hoi
Hierbij de word-versie voor verdere opmaak. Apart stuur ik je nog de voorpagina-foto.
Groeten

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 15 februari 2012 09:56
GS-Agenda rode minute
gs-nota 2012-5650
2012-5650 bijlage PHP2012.pdf; 2012-5650 Brief PS.doc; 2012-5650GS-nota.doc

Hierbij stuur ik de GS-nota 2012-5650, met bijlagen.
Met vriendelijke groet,

Tst 4692

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 29 februari 2012 10:16
GS-Agenda rode minute
GS-nota 2012-5650 (aangehouden)
jl_PHP_Bedrijventerreinen_update_2012_LR.pdf; 2012-5650 Brief PS.doc;
2012-5650 GS-nota 2e ronde.doc; BIJLAGE 1 Wijzigingen PHP.doc

Hierbij stuur ik een nieuwe versie van de op 21 februari aangehouden gs-nota 2012-5650 inclusief bijlagen.
Met vriendelijke groet,
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1.1 Aanleiding
Nationaal is door VROM het traject Mooi Nederland ingezet om verrommeling van
o.a. bedrijventerreinen tegen te gaan. Het rijk heeft op 24 oktober 2008 met IPO en
VNG in een afsprakenkader vastgelegd wat van iedere overheidslaag wordt verlangd.
De provincie heeft daarbij een belangrijke rol als regisseur. In die rol wordt ook
verwacht dat er actuele behoefteramingen voor bedrijventerreinen worden opgesteld
en dat er wordt toegezien op bovenlokale/regionale afstemming. Op 3 februari 2009
heeft GS ingestemd met deze rol. Als nadere uitwerking van het afsprakenkader
hebben het rijk, IPO en VNG het convenant bedrijventerreinen 2010-2020 opgesteld.
In het convenant is de doelstelling opgenomen voor het versneld herstructureren
van 6.500 ha bedrijventerrein in de periode 2009-2013. Voor de uitvoering van deze
opgave worden de provincies verzocht in samenwerking met gemeenten provinciale
herstructureringsprogramma’s op te stellen.

1.2 Provinciale rol ten aanzien van bedrijventerreinen
In reactie op het afsprakenkader bedrijventerreinen uit 2008 heeft GS besloten de
regierol ten aanzien van bedrijventerreinen te willen vervullen. Die regierol houdt
het volgende in:
ŝ

¢¥ ¥¡ ©¢¢¥ ©¢¢¡ ¥¨

§ ©¢¢¥ ¢¡¥¡

¥¦ ¢

 § ¨¡¡¡

vestigen en uitbreiden;
ŝ

¥ ©¢¥¡ ¢£ ¡ ª§§ ¡ ª¡§§§ ¢ ¥¢¡ ¦§

¡

van de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, gebaseerd op de SER-ladder;
ŝ

 ¥¡ ¢©¥¡¢ ¡ £¡£§§ħ ¡ ¢©¥

§  ¥¢ħ §

plannen – plannen waarvoor nog geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage is
gelegd – bevriezen;
ŝ

 

¡§ ¦§

¡¦£¡¡¡ ©¢¢¥ ¥©¡§¥¥¡¡ §¢¡ ¢£

regionale afstemming en inpassing in de vastgestelde planningsopgave;
ŝ

¥©¢¢¥ ª¡ § ¢£¡¨ª ©¥¢¨¥¡ ¢¡§¦§§ ¡ § ¡§§¡ ¢£ §
invoeren van parkmanagement;

ŝ

¥¢¡ Ɠ¥¡§¥ ¥©¡§¥¥¡¡ ©¢¥¡ ¢£ ¦¦ ©¡
regionale economische ambities, toekomstige trends of demograﬁsche
ontwikkelingen.

Deze regierol bouwt voort op het provinciale bedrijventerreinenbeleid zoals omschreven
in de Economische Agenda’s 2008-2011 en 2012-2015.
Op 1 september 2009 heeft GS besloten in te stemmen (onder voorwaarden) met de
ondertekening van het convenant bedrijventerreinen: “Gezien de actieve rol van de
provincie ten aanzien van herstructurering van bedrijventerreinen in te stemmen
met het convenant bedrijventerreinen 2010-2020, onder voorbehoud van:
ŝ

¡ ª ¡§ ©¡ £¥¢©¡¦ ¦ ©¢ ©¡  ©¢¢¥¡¢

¡ ¥¦Ķ

korting op het provinciefonds;
ŝ

§ ¢£¡

¡ ©¡ ¡ ¥Ä ¢¦§¡ ¡ § ¥¦§¥¨§¨¥¥¡ ¥©¡Ķ

terreinen in het nader uit te werken provinciale herstructureringsprogramma”.
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1.3 Relatie met Structuurvisie

voorkomen dat nieuwe veroudering optreedt. Ook dit

In de Structuurvisie (inclusief verordening), vastgesteld op

beheer moet onderdeel zijn van een regionaal, samen-

21 juni 2010, wordt de regierol verder uitgewerkt.

hangend bedrijventerreinenbeleid waarin nieuwe en

De provincie laat via provinciaal vastgestelde behoefte-

bestaande bedrijventerreinen in onderlinge samenhang

ramingen zowel kwantitatief als kwalitatief het aanbod

ontwikkeld worden. Die onderlinge samenhang kan

aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aansluiten op de

worden versterkt door een ﬁnanciële koppeling tussen

vraag. Een zorgvuldige planning van bedrijventerreinen

oude en nieuwe bedrijventerreinen te maken; verevening.

gaat uit van de SER-ladder. Dat betekent dat er eerst

Basis daarvoor is een regionaal grondprijsbeleid waarin

gekeken wordt naar de noodzaak van een nieuwe locatie op

gemeenten dezelfde methode hanteren, zoals het

basis van een realistische vraag naar nieuwe terreinen en

residueel berekenen van grondprijzen.”

de mogelijkheden die herstructurering en intensivering
van bestaande locaties bieden om die behoefte op te

Als provincie kunnen we wijzen op het belang van het

vangen, voordat er gekozen wordt om nieuwe bedrijven-

maken van afspraken over het grondprijsbeleid, maar

terreinen aan te leggen. Nieuwe terreinen zullen echter

kunnen we dat niet opleggen. Grondprijsbeleid/verevening

wel nodig blijven om te voorzien in speciﬁeke behoeften

komt ook terug in de verschillende pilotprojecten die in het

van bedrijven, maar ook om met deze nieuwe terreinen

kader van Mooi Nederland lopen in West-Friesland/Kop

schuifruimte te creëren voor het in gang zetten van

Noord-Holland en Plabeka (zie hoofdstuk 3)

herstructurering op andere terreinen.
Een zorgvuldige planning betekent ook dat door middel

De regionale samenwerking is naast bovenstaande tekst

van goede monitoring vraag en aanbod beter op elkaar

in de Structuurvisie ook verankerd via de verordening:

worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op behoefte-

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuw

ramingen en opgaven in regio’s.

bedrijventerrein of kantoorlocatie mogelijk maakt, na
toepassing van het bepaalde in het tweede lid, geeft aan

In de verordening is dit als volgt geregeld:

in hoeverre de nieuwe locatie of de uitbreiding van een

Nieuwe locaties (ook binnen Bestaand Bebouwd Gebied):

bestaand terrein in overeenstemming is met en gebaseerd op

verbod tot aanleg van nieuwe terreinen tenzij deze passen

afspraken van de gemeente met de andere gemeenten in

in de provinciale planningsopgave. In de toelichting op de

regioverband en duidelijk is:

bestemmingsplannen moeten zaken meegenomen worden

a

als: fasering, vestigingsmilieu, regionale afstemming,

locatie of de uitbreiding past in de regionale

geen ruimte te halen op bestaande bedrijventerreinen.
Bestaande locaties (BBG): “toelichting bij bestemmings-

verdeling van deze terreinen over de gemeenten;
b

plannen die voorzien in transformatie van bedrijventerreinen geeft een verantwoording over de wijze waarop

op welke wijze het bedrijventerrein of de kantoor-

op welke wijze het bedrijventerrein of de uitbreiding
past in de afgesproken vestigingsmilieus;

c

dat op bestaande terreinen binnen bestaand

een vermindering van bedrijventerreinen wordt

bebouwd gebied geen ruimte meer beschikbaar is of

gecompenseerd als niet op andere wijze in de behoefte

kan worden verkregen na herstructurering of

aan bedrijventerrein wordt voorzien” oftewel: transformatie wordt niet zomaar toegestaan en moet passen

intensivering;
d

op welke wijze het bedrijventerrein of de kantoor-

e

dat in voldoende mate is aangetoond dat behoefte

binnen de planningsopgave.

locatie past in een af te spreken tijdsfasering;

1.3.1 Regionale samenwerking en
grondprijsbeleid/verevening
In de Structuurvisie hebben deze onderwerpen ook een

bestaat aan een nieuw bedrijfsterrein of kantoorlocatie of uitbreiding van bestaand terrein en;
f

op welke wijze de vestigingsmilieus zich verhouden

plaats gekregen:

tot de bereikbaarheid van het bedrijventerrein of

“Zo’n 30 procent van de huidige bedrijventerreinen is

kantoorlocatie.”

verouderd. De opgave om deze terreinen op te knappen met
het doorlopen van de SER-ladder is dus groot. De Provincie
spant zich hier extra voor in door herstructurering te
bevorderen. Door het invoeren van duurzaam beheer wordt
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1.4 Op weg naar verdere verzakelijking

VOORBEELDEN VAN DUURZAAMHEID

Het lonkend perspectief voor een gezonde bedrijventerreinenmarkt is verzakelijking. Dit betekent dat
beleggers, gespecialiseerde ontwikkelaars en beheerders
taken van de overheid en de eindgebruiker gaan overnemen. Zij zorgen in dit geval voor de ontwikkeling, het
beheer en de exploitatie van terreinen en gebouwen. Op
die manier wordt de waarde op zijn minst behouden of
zelfs vergroot. Om die verzakelijking te bevorderen is het
belangrijk dat het middenbestuur gunstige voorwaarden
creëert. Daartoe nemen wij de volgende acties:
ŝ

§ ©¢¥¥¡ ©¡ ¥¢¡ ¦§

¡ 

gemeenten (verplicht onderdeel van de toelichting
op bestemmingsplannen), waardoor wordt overaanbod aan bedrijventerreinen wordt voorkomen.
ŝ

¥§¥¡ ©¡  ª§§ ©¡ §¥¥¡¡ħ ©¢¢¥Ķ
beeld door de eis tot structurele vorm van beheer
(parkmanagement) te stellen bij toewijzen van
subsidie.

ŝ

¨¦ ©¥¦§¥¡ ń

Ķ£¥©§ņ ¡ 

¡§¡

voor het in samenwerking met het bedrijfsleven
herstructureren van private ruimte op bedrijventerreinen.
ŝ

¡§§Ŀ£¥§¡¥¦£  ń¥Ķņ¢¡§ª¡ ©¡

Amsterdam Connecting Trade (ACT)
ACT is te beschouwen als een logistiek knooppunt,
bestaande uit een multimodaal vervoerssysteem en
drie bedrijventerreinen. Niet alleen bij het ontwikkelen van nieuwe gebouwen, maar ook bij de
inrichting van het totale gebied zoekt ACT naar
duurzame oplossingen. Zoals op het gebied van
energievoorziening, openbaar vervoer en afvalmanagement. Cradle to cradle en het idee van
gesloten kringlopen wordt continu gebruikt als
denkrichting. De multimodale oplossingen
waarborgen daarnaast een duurzame supply chain.
In een integrale gebiedsvisie die momenteel vorm
krijgt worden op verschillende niveaus
maatregelen benoemd:
ř ¢©¥ §¥¡  ©¢¢¥ §  
gebied (en soms daarbuiten) gelden;
ř
§¥¡  ¢£ ¡ ¢ ¥¥ §¥¥¡¡
ingevoerd kunnen worden;
ř
§¥¡ §¢ § £¦¦¡ ¢£ §¥¥¡ ¡©¨İ
ř
§¥¡ §¢ § £¦¦¡ ¢£ ¢¨ª¡©¨ĭ

bedrijventerreinen en langs deze weg zakelijke
partijen betrekken. Bij herontwikkeling van
bedrijventerreinen waarbij de provincie actief
participeert worden zakelijke partijen betrokken.
ŝ

§ ©¥¦£¥¡ ©¡ ¡¡¦ ¡ ¥©¥¡ ¥¢¡
herstructurering.

1.5 Duurzaamheid
§ §¥Ɠ¡ ©¡ ¨¨¥



§¥¡ ¢£ ¥©¡Ķ

terreinen wordt op de volgende wijze gestimuleerd:
Ten eerst stellen we invoering van op duurzaamheid
gericht beheer (parkmanagement) verplicht voor
projecten waaraan wij subsidie verstrekken.
Daar naast is het percentage van de middelen die aan
duurzame maatregelen wordt besteed een selectiecriterium voor projecten waaraan wij subsidie verlenen.
Dat geeft de aanvragers/projecten ook de mogelijkheid om
maatwerk te leveren bij het invullen van duurzaamheid.
Projecten waar de provincie direct bij betrokken is (zoals
Crailo, ACT en Distriport) krijgen speciﬁeke duurzaamheidseisen mee omdat wij daarmee een voorbeeldfunctie
willen vervullen.

Waarderpolder te Haarlem
De Waarderpolder is in 2009 verkozen tot het best
geherstructureerde bedrijventerrein van Nederland.
Op dit terrein is veel aandacht en energie gaan
zitten in het samen met het bedrijfsleven op goede
wijze organiseren van parkmanagement. Naast de
kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied
wordt er wekelijks een spreekuur gehouden voor
ondernemers en worden er collectieve producten
aangeboden zoals beveiliging en goederenvervoer.
Maar ook duurzame energie heeft daarin een
stevige plek. Naar aanleiding van het uitvoeren van
een duurzame energiescan bij de bedrijven zijn een
aantal bedrijven enthousiast aan de slag gegaan
met het implementeren van duurzame en minder
milieubelastende energietoepassingen.
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OPGAVE EN AMBITIE
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2.1 Herstructureringsopgave tot 2020.
Noord-Holland Noord
De totale bruto voorraad bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord is 3120 hectare. Uit onderzoek
en locatiebezoeken (*STEC) is gebleken dat 670 hectare daadwerkelijk verouderd is. Dit is 21% van de
totale voorraad.
Veelal is voor het aanpakken van de veroudering een combinatie nodig van maatregelen die vallen
onder de categorieën facelift, revitalisering en herproﬁlering. In West-Friesland ligt de nadruk
meer op de herproﬁlering en in de regio Alkmaar is de revitaliseringsopgave relatief groot.
Tabel 1 | Herstructureringsopgave* in ha per regio, excl transformatie:
Regio
West-Friesland
Kop van Noord-Holland
Regio Alkmaar
Totaal

Facelift

Revitalisering

56

46

Herproﬁlering
87

118,6

10

89

20

107

70

194,6

163

246

*) zwaarste herstructureringsopgave maatgevend voor aanpak verouderde hectaren

Transformatie is slechts op een beperkt aantal hectaren aan de orde: West-Friesland (3 ha), Kop van
Noord-Holland (2 ha) en Noord-Kennemerland (14 ha).
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Noord-Holland Zuid
Voor Noord-Holland Zuid heeft bureau Buiten in opdracht van Plabeka de veroudering van de
bedrijventerreinen nader onderzocht:
Van het totale oppervlakte aan bedrijventerreinen in Noord-Holland Zuid (9277 ha bruto) is 29,7%
verouderd. Van de 129 terreinen waar veroudering aan de orde is, is de verdeling van de opgave
als volgt:
Tabel 2 | Noord-Holland Zuid
Opgave

Oppervlakte in ha (bruto)

Facelift

430,1

Revitalisering

1613

Herproﬁlering

393,7

Naast deze opgaven kent Noord-Holland Zuid ook nog 31 locaties waar transformatie aan de orde
is. Hoewel het rijk verwacht dat transformatie van locaties voldoende opbrengsten genereert om
de algehele herstructurering van de locatie te betalen is dat met name bij gedeeltelijke
transformatie niet altijd het geval. In het geval dat gedeeltelijke transformatie noodzakelijk is en
het een economische impuls kan betekenen voor het overige deel van het terrein nemen we de
locaties, waar de transformatie maximaal 33% van het terrein beslaat, in de prioritering wel mee.
Echter, alleen maatregelen op gebied van revitalisering en herproﬁlering worden door de
provincie ondersteund, geen transformatie.
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Totale opgave Noord-Holland
In absolute zin is de opgave in Noord-Holland Zuid veel groter dan in Noord-Holland Noord.
Daarnaast is het percentage facelifts veel lager dan in Noord-Holland Noord; de opgave is dus ook
in relatieve zin groter.

Tabel 3 | Noord-Holland
Opgave

Oppervlakte NHN

Oppervlakte NHZ

Totaal oppervlakte in ha

194,6

430,1

624,7

Revitalisering

163

1613

1776

Herproﬁlering

246

393,7

639,7

Facelift
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2.2 Prioritering opgave

Zoals het besluit van 1 september 2009 van GS al aangeeft

Voor de inzet van beschikbare rijks- en provinciale

moet het wel een reële doelstelling zijn die uitgaat

middelen voor herstructurering (zie hoofdstuk 5) wordt

daadwerkelijk beschikbare middelen.

gewerkt met een prioriteitenlijst. De samenwerkings-

De gemiddelde kosten per hectare waren de afgelopen

verbanden van gemeenten in het kader van (her)ont-

drie tenders van de HIRB-regeling als volgt:

wikkeling van bedrijventerreinen zijn gevraagd zelf aan
te geven welke projecten er op stapel staan de komende

Tabel 4 | Gemiddelde kosten

10 jaar (2010-2020).
Face-lift

Bij het beoordelen welke projecten prioriteit krijgen wordt
gelet op de volgende criteria:
1

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid

Revitalisering

€ 46.159,€ 209.984,-

Herproﬁlering

€ 300.774,-

Totaal, ongeacht herstructureringsvorm

€ 185.639,-

Zijn er bekende partijen die bereid zijn om (een deel

2

3

4

van) de kosten te dragen?

Uitgaande van de beschikbare 23,5 miljoen voor her-

Zijn er afbreukrisico’s zoals vergunningenprocedures

structurering van bedrijventerreinen, en de in paragraaf

die nog doorlopen moeten worden?

3.2.1 aangegeven verdeling over de te nemen maatregelen

Ruimtewinst

in openbaar en privaat gebied is er bovenop de al lopende

Hoeveel nieuw uitgeefbare vestigingsruimte levert

herstructurering nog zo’n 235 ha extra te herstructureren.

het project op?

Namelijk 45 ha met de 13,5 mln op privaat terrein (uit-

Levert het project een hogere dichtheid aan

gaande van 3 ton per hectare) en 190 ha met de HIRB-light

arbeidsplaatsen op?

regeling. Aangezien de nog in te stellen HIRB-light

Levert het project een hogere FSI op?

regeling uitgaat van een grote mate van medeﬁnancie-

Worden er leegstaande panden opnieuw bruikbaar

ring door gemeenten (hier is gerekend met een subsidie-

gemaakt?

percentage van 25%) schuilt hier gelijk een gevaar in voor

Duurzaamheid

het halen van die doelstelling. Net als bij provincies staat

Levert het project energiebesparing op?

ook de begroting van de gemeente onder druk in verband

Andere aspecten van duurzaamheid?

met bezuinigingen.

Urgentie: economische en sociale voordelen

De totale doelstelling voor het PHP 2009-2013 komt dan

Levert het project speciﬁek nieuwe vestigingsruimte

uit op 870 ha, bestaande uit 635 ha aan lopende projecten

op voor in het regionaal economisch beleid

en 235 ha aan nieuwe projecten. Aangezien die nieuwe

belangrijke sectoren?

projecten vooral de zwaardere herstructureringstrajecten

Levert het project het project speciﬁek nieuwe

betreft ligt de omvang van de nieuwe projecten gericht op

vestigingsruimte op voor in het werkgelegen-

herstructurering in hectaren aanmerkelijk lager ten

heidsbeleid belangrijke sectoren?

opzichte van al lopende projecten.

Wat is de urgentie voor het oppakken van het project?

2.4 Voortgang uitvoering
De regionale samenwerking is provinciedekkend en is,

In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van de lopende

zoals aangegeven in paragraaf 1.3.1, een verplichting in

projecten. Van ieder project wordt de fase van uitvoering

het kader van de provinciale Structuurvisie. Daarom is

aangegeven. Bij de lopende projecten uit 2009 is uit

regionale samenwerking geen apart criterium. De

nadere informatie gebleken dat de uitvoerings-

provincie is bij elke regionale samenwerking (zie

maatregelen betrekking hebben op een kleiner deel van

hoofdstuk 3) betrokken.

de bedrijventerreinen. In plaats van uitvoering van 635 ha
in 2009 moet dan ook 564 ha aangehouden worden (zie

Naast deze criteria is gekeken in hoeverre de inzet van

ook tabel 14). De subsidietender van 2010 zet her-

bodemsaneringsgelden tot synergie kan leiden waardoor

structurering in gang bij 196 ha, de tenders van 2011 bij

de haalbaarheid en uitvoerbaarheid verbeterd wordt. Het

187,2 ha, waarmee het totaal aan lopende projecten op

betreft hier de inzet van 6,18 mln voor de aanpak van

947,2 ha komt. Daarmee wordt de doelstelling van 870 ha

spoedlocaties en 0,5 mln voor de aanpak van niet-

gehaald, er vanuit gaande dat alle gesubsidieerde

spoedlocaties. Dit punt wordt meegenomen onder het

projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden.

criterium haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Inmiddels is ook het eerste project, gestart in 2009, nu
afgerond (zie de bijlage, tabel 14) en enkele andere

2.3 Ambitie
Naast de kwalitatieve ambities ten aanzien van
duurzaamheid, ruimtewinst en parkmanagement (zie
ook paragrafen 1.5, 2.2 en 3.3) en de weg naar verdere
verzakelijking (par 1.4) willen we uiteraard zoveel
mogelijk hectaren bedrijventerrein herstructureren.

projecten naderen de afronding.
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UITVOERINGSSTRATEGIE

3
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3.1 Bestuurlijke uitvoeringsstrategie:
De regio centraal-Regionale
samenwerking

3.1.2 West Friesland

Het bestuurlijk zwaartepunt van de uitvoering van het

vergelijkbaar met de situatie in de Kop van Noord-

bedrijventerreinenbeleid ligt bij de (samenwerkende)

Holland. Ook hier wordt gewerkt aan het samenstellen

gemeenten. Hoewel het initiatief om te komen tot het

van een samenhangend bedrijventerreinenprogramma

actualiseren van de behoefteramingen bedrijventerreinen

waarin aanleg van nieuwe terreinen en herstructureren

bij de provincie vandaan komt wordt het provinciale her-

van bestaande terreinen op elkaar worden afgestemd en

structureringsprogramma voor een groot deel ‘van

worden de mogelijkheden verkend om te komen tot

onderaf’ opgebouwd. Zo komen de regio’s zelf met voor-

verevening binnen de regio. In november 2011 hebben de

stellen rond prioritering en aanpak bij het herontwikkelen

gemeeenten in West-Friesland het regionaal programma

van bedrijventerreinen. Hierdoor ontstaat ook een groter

bedrijventerreinen West-Friesland vastgesteld. Dit

draagvlak voor de daadwerkelijke uitvoering.

regionaal programma bevat afspraken over:

Vrijwel provinciedekkend zijn regionale ontwikkelings-

ŝ

De samenwerking in West-Friesland is vastgelegd in een
door de gemeenten vastgesteld regionaal arrangement,

bedrijven actief. De inzet van deze regionale ontwikkelingsbedrijven (NHN, RON, SADC en in Amsterdam de

¥¢¥

¥¡ ¡ ¦¥¡ ©¡ ¦§¡ ¡

nieuwe terreinen;
ŝ

£¥§¢¡

¡ ©¡ ¡ ¡§¥ ¢ð¥¡§Ķ

OGA) is faciliterend ten aanzien van de samenwerkende

punt Bedrijventerreinen West-Friesland, dat

gemeenten.

gemeenten en bedrijven adviseert over het accomo-

De provincie voert de regie door de regio’s te verzoeken

deren van verhuiswensen van bedrijven;

zelf met een voorstel rond prioritaire herstructurerings-

ŝ

koepelend Provinciaal Herstructurerings Programma

ŝ

samen te stellen.
Daarnaast wordt als lange termijn perspectief een verdere

£¦§¡ ©¡ ¨¦¡¦¦¦¦ ©¢¢¥  ¥

¦§

belangrijke herstructurerings locaties in de regio;

projecten te komen en mede op basis hiervan een over-

¡£ ©¡ ¨¨¥

¥ ¡ £¥

¡

¡§

op regionale schaal;
ŝ

§©¢¥¡ ©¡ ¡ ¢¡¥¢ ¡¥ 

¡

grondprijsbeleid en mogelijke gezamenlijke

verzakelijking aangehouden (zie paragraaf 1.4)

exploitatie van een aantal terreinen.
Per regio kent de samenwerking rond (her)ontwikkeling
van bedrijventerreinen maatwerk:

Het ontwikkelingsbedrijf NHN voert in opdracht van de
gemeenten een aantal taken op de bovengenoemde

3.1.1 Kop van Noord-Holland

onderwepen uit.

In de Kop van Noord Holland is de regionale samenwerking al op gang gekomen en deze samenwerking is

3.1.3 Regio Alkmaar/Noord-Kennemerland

nog geconcretiseerd door de uitwerking en coördinatie

De regio Alkmaar beschikt over een gezamenlijke

van gemaakte afspraken onder te brengen bij het

economische visie, die de basis vormt voor de regionale

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). Deze

samenwerking. Deze economische visie zal de komende

ondersteunende taken en coördinatie staan onder de regie

jaren verder uitgewerkt worden. Het versterken van het

van de ambtelijke werkgroep en het bestuurlijk overleg

bestaande en nieuwe areaal aan bedrijventerreinen is

ROVEZ. Hiertoe is per gemeente een ﬁnanciële bijdrage

daarin een wezenlijk onderdeel, dat bijdraagt aan de

afgesproken. Enerzijds wordt een deel van deze bijdragen

kracht van de regio.

aangewend voor de feitelijke werkzaamheden van NHN,

Op de beleidsterreinen Economische Zaken, Recreatie en

anderzijds wordt een deel van de bijdragen gereserveerd

Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Verstedelijking, Welzijn,

voor noodzakelijke onderzoeken door derden. NHN krijgt

Verkeer en Vervoer en Wonen wordt bestuurlijk en

van de gemeenten voor de korte en lange termijn de rol

ambtelijk samengewerkt. De bestuurlijke overleg-

van coördinator en verzamelt de aan provincie en rijk aan

structuur is in november 2008 verder vormgegeven met

te leveren stukken, voert een aantal taken uit die de

het tekenen van de Intentieverklaring Samenwerking

noodzakelijke input voor deze stukken opleveren, onder-

Regio Alkmaar.

zoekt en besteedt noodzakelijke onderzoeken aan en

Uit de bestuurlijke afspraken tussen de gemeenten in de

rapporteert regelmatig aan de werkgroep en het bestuur-

Regio Alkmaar moeten de volgende zaken nog verder

lijk overleg. Aansturing gebeurt vanuit de ambtelijke

uitgewerkt worden:

werkgroep waarin elke gemeente vertegenwoordigd is.

ŝ

Vanaf 2011 wordt gewerkt aan het samenstellen van een
samenhangend bedrijventerreinenprogramma waarin

wordt middels een onderzoek naar een gezamenlijk

¡§¥¡ ©¡ 

bedrijventerreinen;
ŝ

aanleg van nieuwe terreinen en herstructureren van
bestaande terreinen op elkaar worden afgestemd. Tegelijk

¥¢¡ §¬£¥¡ ¡ ¦

¡¥ ¨§ª¥¡ ¥¢¡ ¦

¡ª¥¡ ¡

coördinatie;
ŝ

§ ¢¥¡¦¥¡ ©¡ ¡ ¥¢¡

¢¡§¢¥ ¡

beheersstructuur.

grondprijsbeleid gekeken naar andere mogelijkheden voor

In de regionale ambtelijke werkgroep en op bestuurlijk

het ﬁnancieren van de herstructureringsopgave.

niveau zullen deze zaken worden opgepakt.
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3.1.4 Metropoolregio Amsterdam: Plabeka
In het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties
(Plabeka) werken gemeenten als Almere, Amsterdam,
Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad (en andere)
samen met Flevoland, Noord-Holland en de Stadsregio
Amsterdam (voorheen ROA) om als Metropoolregio
Amsterdam beter op de wensen van het internationale
bedrijfsleven in te kunnen spelen. Kleinere gemeenten
worden via de periodiek te houden conferenties (vroeger
bekend als de Noordvleugel conferenties) betrokken bij de
besluitvorming. De afspraken in Plabeka-verband worden
geborgd door bestuurlijke besluitvorming in het
Bestuurlijk Overleg PRES ( Platform Regionaal
Economische Structuur)
In juni 2011 is de uitvoeringstrategie Plabeka “Snoeien om
te bloeien” vastgesteld. Dit gebeurde tijdens een zgn.

naar aantrekkelijker gebieden met meerdere functies.
- Onderzoek naar het optimalisering van de uitgifte
prijs op basis van residule waardebepaling.
ř ¡§ ¡ ¢¡§ª¡ ©¡  ©¢¡ ¡¦§¥¨ ¡§¡
vanuit de overheid:
- Systematische hantering van de SER ladder
- Borging van de kwaliteitsverbetering door verplichte
introductie van parkmanagement
ř ¡¥¢ ¡¥  ¢¡ ©¡ ¡ ¡§
instrumenten:
- Verevening oud en nieuw (subregionale
arrangementen zoals Transformatiefonds Gooi- en
Vechtstreek).
- Opslag op de bestaande grondprijs ten behoeve van
een herstructureringsfonds.
- Ontwikkelingsbedrijf uinde Metropoolregio
- Bredere inzet ontwikkelbedrijven.

bestuurdersconferentie, waarin het overgrote deel van de
gemeenten in de Metropoolregio vertegenwoordigd waren,
naast de provincies en de stadsregio.

3.1.4.1 Gooi en Vechtstreek

De uitvoeringsstrategie bevat afspraken over de volgende

De regio Gooi en Vechtstreek neemt bestuurlijk (nog) niet

hoofdonderwerpen:

deel in alle Plabeka afspraken, maar is wel een integraal

ŝ

onderdeel in de Plabeka pilot herstructurering. De regio-

ŝ

¥¢¥

¥¡ ©¡ ¢§¦ħ ¥§ ¢£ ¡ ¥¨§

van het planaanbod aan bedrijventerreinen (514 ha)

nale samenwerking rond het herstructureren van

en kantoorlocaties ( 1,9 miljjoen m2 bvo)

bedrijventerreinen is al vormgegeven binnen het Trans-

¡£ ©¡  ¦§¡ ¡§¢¥¡©¢¢¥¥ħ ¥§

formatiefonds bedrijventerreinen. Daarnaast participeert

op het bevordern van transformatat van 1,5 miljoen

de regio in het verdiepingsonderzoek van Plabeka naar de

m2 incourante leegstand

herstructureringsopgave en de Plabeka pilot Noordanus

Aanpak verouderde bedrijventerreinen, gericht op her-

waarbinnen actief kennis wordt uitgewisseld. Ontwikke-

structurering van ca 2200 ha bestaande bedrijven-

lingsmaatschappij iLocator gaat de herstructurering en

terreinen.

intensivering van werklocaties in de Gooi en Vechtstreek
uitvoeren. iLocator richt zich op het behouden en creëren

AFSPRAKEN PLABEKA
UITVOERINGSSTRATEGIE T.A.V.
HERSTRUCTURERING

van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor
ondernemen en gaat stimuleren dat het juiste bedrijf op
de juist plaats in de regio kan komen. De bestuurlijke
organisatie van iLocator bestaat uit een participanten-

Binnen de MRA zal concreet worden ingezet op de
volgende acties:
ř ¡§ ¢£ ©¥¡ ©¡ ¥©¡§¥¥¡Ļ
markt via:
- Meer focus in de ontwikkeling van projecten
die voorgedragen worden voor ﬁnanciering
uit Provinciaal Herstructurerings Programma
De bundeling van kennis&kunde m.b.t. herstructurering wordt gecontinueerd door het
Pilotbureau Herstructurering Bedrijventerreinen vanaf 2012 om te vormen tot het
Project Bureau Herstructurering (PHB). Dit
PHB krijgt de opdracht om te komen tot een
verdere professionalisering van de herstructurering. Onderzocht zal worden of
doorontwikkeling naar een regionaal
ontwikkelings-bedrijf een goede optie is of
dat andere oplossingen hiervoor meer
geschikt zijn.
- Bedrijventerreinen daar waar mogelijk de
mogelijkheden te bieden om uit te groeien

raad met ondernemers, kennisinstellingen en overheid,
een bestuur en een uitvoerend directeur.

Werking van het fonds in het kort:
De negen regiogemeenten behouden de bedrijfsbestemming van de huidige bedrijventerreinen.
Transformeert een bedrijventerrein toch (deels) dan:
ř ª¢¥§  ¥¦¥¨ § ¡¡¡   ¡§
gecompenseerd met hectaren (of bij uitzondering
vierkante meter bedrijfsruimte) óf;
ř ¦§¢¥§   ¡§ ¡ ¥ £¥  ¡ § ¥¢Ļ
naal fonds om andere bedrijventerreinen op te
knappen.
Transformatie van een locatie betekent: een bestemmingsplanwijziging waarbij de bedrijfsbestemming
(bedrijfsruimte) plaats maakt voor een andere
functie (meestal wonen).
Gemeenten met een herstructureringsopgave
kunnen om een bijdrage uit het regionale fonds
vragen. Vijf bedrijventerreinen die van grote
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betekenis voor de regio zijn en met speciﬁeke problematiek, krijgen daarbij voorrang.
Met het fonds willen de negen gemeenten transformatie van bedrijventerreinen afremmen en
herstructurering stimuleren.
Het fonds start tweede helft 2009. Na drie jaar
evalueren de negen gemeenten de werking van het
fonds. Er wordt een aparte juridische structuur met
beslisstructuur en aanjager gestart.

(verzakelijking) voor het in gang zetten van de
herstructurering op de ‘rotte plekken’ op een bedrijventerrein.
Bij het opstellen van een prioriteitenlijst voor het verdelen van
de jaarlijks beschikbare subsidie wordt gekeken naar de
urgentie van de herstructurering, het aantal hectaren, de
mate van regionale samenwerking, de mate waarin andere
partijen ﬁnancieel bijdragen, de ruimtewinst, de kwaliteit
©¡  § §¥Ɠ¡ ¨¨¥ ¦ §¥¡ ¡  ¥¦¢Ž¦
met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het project.
Alle activiteiten moeten natuurlijk passen binnen het
provinciaal herstructureringsprogramma.

3.2 Financiële instrumenten/
Uitvoeringsorganisatie

Gezien het zwaartepunt van de opgave, dat ligt op het

Hier geldt het basisprincipe dat gemeenten primair

van de volgende verdeling van de totale middelen (23,5

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de her-

mln.) voor de periode 2010-2013:

herstructureren van het private deel, wordt uitgegaan

structureringsopgave. Daarentegen hebben zowel het rijk
als de provincies in het convenant Bedrijventerreinen

Tabel 5 | Verdeling totale middelen

2010-2020 de gezamenlijke verantwoordelijkheid
aangegeven en ook aangegeven ﬁnanciële middelen

Openbare ruimte

HIRB-light
fysieke investeringen

8,8 mln

Openbare en
private ruimte

HIRB-light procesmanagement en onderzoek

1,2 mln

beschikbaar te stellen voor de herstructurering van
bedrijventerreinen. Hieronder wordt ingegaan op de
ﬁnanciële inzet van de provincie Noord-Holland.
Private ruimte

13,5 mln

3.2.1 Financiële inzet
Vooralsnog is de provinciale ﬁnanciële inzet gericht op

TWEE VOORBEELDEN

de volgende twee sporen:
1

Herontwikkeling van de openbare ruimte. Dit kan gaan om

face-lift (opknappen om te voorkomen dat het nog erger/
duurder wordt), revitalisering en herproﬁlering. Veelal

Twee voorbeelden van het effect van het aanpakken van de openbare ruimte:

betreft het gecombineerde opgave op een terrein, waarbij
revitalisering van een gedeelte van het terrein samenhangt met een facelift van het gehele terrein.
Gemeenten zijn en blijven hoofdverantwoordelijk voor de
aanpak van de openbare ruimte. De provincie zet hier de
zgn. HIRB-light regeling voor in. Dit is een voortzetting
van de tot 2010 geldige provinciale HIRB regeling, maar
met lagere subsidie die zowel fysieke kosten dekt (geen
risico op staatssteun) als tegemoet kan komen aan onderzoek en procesmanagement. Voorwaarde naast aandacht
voor ruimtewinst en duurzaamheid is invulling van parkmanagement. Projecten gericht op zwaardere opgaven
(meer mogelijkheden voor ruimtewinst) gaan in principe
voor. Er zal ook worden gelet op de projectresultaten die
worden bereikt middels de inzet van de HIRB subsidie. Zo
kan het zijn dat lichtere herstructureringsopgaven met
relatief weinig middelen een groot resultaat boeken.
2

Herontwikkeling van private ruimte. Het gaat hier om de

zwaardere opgaven: revitalisering en herproﬁlering. De

Hoorn ’80:
In 2006 is gestart met de herstructurering van
Hoorn ’80 (70 ha), waarvoor een HIRB-subsidie van
310.000 euro is verstrekt. De fysieke verbeteringen
zijn gericht op het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit van HN80: aanbrengen nieuw wegproﬁel
hoofdontsluiting, Fonds Gevelrenovatie, creëren
representatieve entree. Daarmee heeft de herstructurering vooral het karakter van een facelift. Tegelijk
met de investeringen van de overheid hebben ook de
ondernemers weer geïnvesteerd op het terrein. Die
investeringen waren een factor 10 hoger dan de
gezamenlijke overheden, namelijk een slordige 20
miljoen. En die investeringen gaan nog steeds door.
De omgevingsfactoren als veiligheid en groen zijn nu
op orde. Het is er weer prettig ondernemen. Volgens
enkele makelaars is het onroerend goed er met tien
procent in waarde toegenomen.

provincie zet haar HIRB-privaat budget in voor het
ondersteunen van gemeenten die samen met het bedrijfsleven
de private ruimte op bedrijventerreinen herstructureren. Er
kan subsidie worden verstrekt voor kosten die gemaakt
worden voor revitalisering en herproﬁlering van private
ruimte, zoals aankoop van gronden en opstallen. Uiteraard
worden mogelijke opbrengsten verrekend met de kosten. Deze
regeling geeft de gemeenten een steuntje in de rug bij het
zoeken van de samenwerking met private partijen

Hoorn ’80 voor de herstructurering
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3.2.2 Overige instrumenten

3.3 Duurzaam beheer en erfpacht

Belangrijke basis bij het bedrijventerreinenbeleid, ook

Duurzaam beheer wordt op de volgende wijze gewaar-

ten aanzien van herontwikkeling van bedrijventerreinen,

borgd:

is een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen. In

1

voorwaarde voor het verstrekken van provinciale

paragraaf 1.3 is aangegeven hoe dit is verankerd in de

subsidie bij uitvoeringsprojecten is dat is voorzien in

Structuurvisie.

een adequaat plan waarin de continuïteit van

Daarnaast staat de regionale afstemming centraal.

onderhoud, beheer en herinvestering wordt

Enerzijds door actief aan te sturen op regionale
afstemming en anderzijds als verplichting in het kader

gewaarborgd;
2

bij projecten waar de provincie zelf betrokken is

van de Structuurvisie (paragraaf 1.3.1).

(zowel ontwikkeling als herontwikkeling) wordt

Volgens de Taskforce herstructurering Bedrijventerreinen

parkmanagement actief opgepakt (bijvoorbeeld ACT

zal voor de ﬁnanciering van vooral de zwaardere
herstructureringsopgaven één derde afkomstig moeten

en Polanenpark);
3

de regionale ontwikkelingsbedrijven promoten

zijn van grondprijsverhoging en verevening. De mogelijk-

parkmanagement actief en helpen gemeenten bij

heden van grondprijsbeleid en verevening worden

het invoeren van parkmanagement;

onderzocht in de pilot Plabeka.

4

gemeenten hebben parkmanagement meegenomen
als aandachtspunt in de regionale herstructureringsprogramma’s en nemen waar mogelijk parkmanagement mee bij de herstructurering van
bedrijventerreinen. Daarnaast is op veel terreinen
collectieve beveiliging geregeld of zijn er KVOtrajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) gestart die
op termijn uitgewerkt worden tot parkmanagement.

Een andere wijze om (blijvend) invloed uit te oefenen op
de kwaliteit en bestemming van het bedrijventerrein is
het invoeren van erfpacht. In de gemeente Amsterdam
wordt hier al jaren mee gewerkt. Voor het bereiken van
een level playing ﬁeld in het gehele Noordzeekanaalgebied zou het goed zijn de mogelijkheid te onderzoeken

Achtersluispolder Zaanstad:
De Achtersluispolder kenmerkte zich jarenlang
door veroudering en verloedering van het terrein,
leegstand en teruglopende werkgelegenheid. Deze
neerwaartse spiraal is gekeerd door herinrichting
van de openbare ruimte. De invoering van parkmanagement behelst dat gemeente en bedrijven
– ondersteund door een professionele parkmanagementorganisatie – samenwerken om de
kwaliteit van de Achtersluispolder te behouden en
te verbeteren (schoon, heel en veilig). Het resultaat
van de verschillende inspanningen is dat bedrijven
weer in hun vastgoed investeren en dat de leegstand
en criminaliteit sterk is teruggelopen. In 2007 is de
werkgelegenheid bij deze bedrijven voor het eerst
sinds jaren ﬂink gegroeid en is deze met ruim 4000
arbeidsplaatsen weer op het niveau van 1996
gekomen. Het jaar na de afronding van het project
zijn er in 1 jaar maar liefst 42 bedrijven bijgekomen.

of erfpacht ook door de andere gemeenten in het Noordzeekanaalgebied als middel kan worden ingezet. In de
pilot herstructurering van Plabeka wordt dit meegenomen.
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Programma periode 2009-2013
Het PHP is gericht op het uitvoeren van herstructureringsprojecten in de periode
2009-2013. Daarbij worden 2 categorieën onderscheiden:
1

gestarte projecten in 2009

2

nog te starten projecten in de periode 2010-2013

4.1 Gestarte projecten in 2009
In 2009 zijn in totaal 25 projecten gestart:
Tabel 6a | Gestarte projecten
Type project

Aantal projecten

Hectaren

21

443,76

Van Geelgelden

2

131

Nota Ruimte project

1

33

Actief grondbeleid provincie

1

HIRB 2009 (2 tenders)

27

Totaal:

634,76

Meer informatie over deze projecten is te vinden in bijlage 1.
Er zijn geen herstructureringsprojecten die met EFRO-gelden worden uitgevoerd.

4.2 Gestarte projecten in 2010 en 2011
Eind 2010 is de eerste tender van HIRB-Light gesloten. Begin 2011 zal de uitvoering
van deze projecten starten. In mei 2011 sluiten de tweede tender van HIRB-Light en
de eerste tender van HIRB-Privaat.
Tabel 6b | Gestarte projecten
Type project

Aantal projecten

Hectaren

HIRB Light 2010

10

196,4

HIRB Light 2011

6

185,8

HIRB Privaat 2011

2

1,4

4.3 Te starten projecten in de periode 2012-2013
Aan de hand van de criteria van paragraaf 2.2 worden de door de regio aangedragen
projecten ingedeeld in de volgende 4 categorieën:
A

Bedrijventerreinen waarbij door veroudering de druk op het functioneren
groot is waardoor een hoge urgentie aanwezig is voor herstructurering. De
economische en sociale meerwaarde van herstructurering op deze terreinen is
groot en het voorgestelde herstructureringsproject is (binnen de gestelde
termijn tot en met 2013) in hoge mate uitvoerbaar.

B

Net als bij A is de urgentie tot herstructurering groot. Door 1 of meer oorzaken
(zoals ontbreken van middelen of menskracht of planologische belemmeringen)
is de mate van uitvoerbaarheid echter relatief laag.

C

Bij deze terreinen staat het bedrijfseconomisch functioneren minder onder
druk dan bij A en B. De economische en sociale meerwaarde van de herstructurering is dan ook lager. Wel is het herstructureringsproject binnen de
gestelde termijn tot en met 2013 in hoge mate uitvoerbaar.
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D

Deze terreinen combineren een beperkte problema-

De projecten in categorie B kunnen mogelijk door inzet

tiek met een lage mate van uitvoerbaarheid.

van procesmanagement (HIRB-light) opschuiven naar

De indeling in categorieën is geen statische indeling. Op

categorie A. Ondersteuning van fysieke projecten kan

basis van jaarlijkse monitoring (zie ook hoofdstuk 6) zal,

namelijk alleen als ze uitvoeringsgereed zijn.

indien nodig, bijstelling plaatsvinden.

Bij projecten onder A en B is de noodzaak in te grijpen in de

De provincie zal, mede vanwege schaarste aan middelen,

private ruimte hoger dan bij C en D. De provinciale inzet

vooral inzetten op projecten uit categorieën A, B en C. De

op de private ruimte zal zich daarom vooral richten op de

inzet van HIRB-light zal zich richten op deze categorieën.

uitvoeringsgerede projecten uit categorie A (en B indien de

Opname in deze categorieën biedt echter geen garantie

situatie rondom deze projecten verbetert, zodat ze beter

dat deze terreinen gesubsidieerd gaan worden door de

uitvoerbaar worden) De daadwerkelijke inzet op de

provincie. Dit wordt, na sluiting van de HIRB-light tender,

projecten wordt pas bepaald aan de hand van een concreet

bekeken aan de hand van de ingediende aanvragen, de

plan van aanpak waaruit naast haalbaarheid en urgentie

bijbehorende projectplannen en begrotingen.

de inzet op speerpunten als ruimtewinst, duurzaamheid

Aangezien bij HIRB-light ook wordt gelet op de ver-

en efficiency qua inzet van middelen blijkt.

houding ingezette subsidie ten opzichte van bereikt

De projecten in categorie D kunnen nog niet rekenen op

resultaat is ondersteuning mogelijk voor de verschillende

de ﬁnanciële inzet van de provincie.

herstructureringsopgaven/projecten uit deze categorieën.
Tabel 7 | Categorie A-projecten De cursief aangegeven terreinen hebben eerder HIRB-subsidie ontvangen
waarmee (voor een deel) de herstructurering in gang is gezet.
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang
opgave bruto ha.

Schagen

Lagedijk

Kop van NH

herproﬁlering

Texel

Oosterend

Kop van NH

herproﬁlering

Hoorn

De Oude Veiling

West-Friesland

herproﬁlering

10

Enkhuizen

Krabbersplaat

West-Friesland

revitalisering

28

Heiloo

Oosterzij

Regio Alkmaar

herproﬁlering

2

Graft – de Rijp

De Volger

Regio Alkmaar

herproﬁlering

12

Langedijk

De Mossel

Regio Alkmaar

revitalisering

6

Amstelveen

Legmeer

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

26,0

Haarlemmermeer

De Hoek (bestaand)

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

33,3

Haarlemmermeer

De Pionier

Amstelland-Meerlanden

herproﬁlering

Haarlemmermeer

Cruquius

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

23,8

Uithoorn

Bedrijventerrein Uithoorn

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

50,1

Diemen

Verrijn Stuart

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

27,9

Amsterdam

Gembo-terrein

Amsterdam

revitalisering

2,4

Amsterdam

Bedrijvengebied Zuidoost (Amstel III C+D1+D2+B1), Amsterdam
deelgebied 1 (Schepenbergerweg e.o./RIVA)

herproﬁlering

15,0

Amsterdam

NDSM werf Oost (Corn. D. 4a + 6)

Amsterdam

herproﬁlering

16,4

Amsterdam

FCA/Centrale Markthallen

Amsterdam

revitalisering

16,5

Amsterdam (Haven)

Stadhaven Minerva

Amsterdam

herproﬁlering

41,0

Amsterdam

Buiksloterham

Amsterdam

herproﬁlering

37,0

37
2

6,7

Hilversum

Havenkwartier

Gooi en Vechtstreek

herproﬁlering

28,0

Hilversum

Kerkelanden

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

25,0

Hilversum

Mussenstraat

Gooi en Vechtstreek

herproﬁlering

Weesp

Bedrijventerrein-Noord

Gooi en Vechtstreek

Huizen

’t Plaveen (Lucent terrein)

Gooi en Vechtstreek

Revitalisering en herproﬁlering
revitalisering

Beverwijk (haventerreinen)

de Pijp

IJmond-Haarlem

revitalisering

79,2

Velsen (haventerreinen)

Grote Hout/NAM (kade)

IJmond-Haarlem

revitalisering

11,8

Velsen (haventerreinen)

Zeehavens IJmuiden

IJmond-Haarlem

revitalisering

88,2

Haarlem

Waarderpolder

IJmond-Haarlem

revitalisering

45,6

Zaanstad

Assendelft Noord

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

34,0

Zaanstad

Molletjesveer

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

54,0

Zaanstad

Kogerveld zuid

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

12,8

Zaanstad

Zuiderhout (incl. Bruynzeel)

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

73,0

Zaanstad (haventerreinen)

Hembrugterrein

Zaanstreek-Waterland

herproﬁlering

Totaal

5,0
75,5
4,5

46,0
977,7
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Tabel 8 | Categorie B-projecten
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang
opgave bruto ha.

Drechterland

De Wijzend

West-Friesland

herproﬁlering

Hoorn

Hoorn ‘80

Westfriesland

herproﬁlering

73

7

Medemblik

Almere

West-Friesland

revitalisering

18

Medemblik

Overspoor

West-Friesland

revitalisering

10
42

Wervershoof

WFO Oost

West-Friesland

herproﬁlering

Heerhugowaard

Zandhorst I+II

Regio Alkmaar

herproﬁlering

8

Alkmaar

Overdie

Regio Alkmaar

herproﬁlering

5

Castricum

Castricummerwerf

Regio Alkmaar

facelift

5

Alkmaar

Beverkoog

Regio Alkmaar

revitalisering

60

Amsterdam (Haven)

ADM terrein (Amerikahaven)

Amsterdam

revitalisering

73,0

Amsterdam (Haven)

Main/Moezelhaven (Westhaven)

Amsterdam

revitalisering

14,0

Amsterdam (Haven)

Westerhoofd (Coen- en Vlothaven)

Amsterdam

revitalisering

6,0

Velsen/Beverwijk (haventerreinen)

Business Park IJmond (Corus)

IJmond-Haarlem

revitalisering

40,0

Totaal

361,0

Tabel 9 | Categorie C-projecten
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang
opgave bruto ha.

Zijpe

Trambaan/ Schagerbrug

Kop van NH

facelift

Texel

Cocksdorp

Kop van NH

facelift

1

Texel

Wezenland/Den Burg Zuid

Kop van NH

revitalisering

5

Harenkarspel

De Banne

Kop van NH

revitalisering/facelift

Harenkarspel

Huisweid

Kop van NH

revitalisering/facelift

5,2

Harenkarspel

Oudevaart

Kop van NH

revitalisering/facelift

17,5

Stede Broec

Industrieweg

West-Friesland

revitalisering

18

Alkmaar

Oudorp 2e fase

Regio Alkmaar

herproﬁlering

43

Heiloo

De Oude Werf

Regio Alkmaar

revitalisering

Aalsmeer

Hornmeer

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

Diemen

de Sniep

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

1,0

Diemen

Stammerdijk

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

4,2

10

8,4

9
31,0

Haarlemmermeer

Graan voor Visch Zuid

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

Haarlemmermeer

Spoorzicht

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

39,6

Haarlemmermeer

Boesingheliede

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

10,6

Ouder-Amstel

Molenkade-Industrieweg

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

Amsterdam

Hamerstraatgebied

Amsterdam

herproﬁlering

Amsterdam

Cruquiuswerkgebied

Amsterdam

herproﬁlering

17,0

Amsterdam (haven)

Carel Reynierszhaven

Amsterdam

herproﬁlering

60,0

Amsterdam (haven)

Hornhaven / Truckcenter

Amsterdam

revitalisering

53,0

Huizen

t Plaveen (overig incl. havengebied)

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

30,8

Huizen

t Plaveen (BNI-terrein)

Gooi en Vechtstreek

herproﬁlering

0,6

Edam

Slobbeland / Julianaweg

Zaanstraak-Waterland

revitalisering

42,8

Edam

Oosterhuizerweg

Zaanstreek-Waterland

herproﬁlering

46,4

Zaanstad (haventerreinen)

Achtersluispolder

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

Totaal

16,5

6,0
32,9

99,0
608,50
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Tabel 10 | Categorie D-projecten
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang opgave
bruto ha.

Den Helder

De Schooten

Kop van NH

Facelift

6

Hollands Kroon

Winkelerzand

Kop van NH

Facelift

20

Texel

Oude Schild

Kop van NH

Facelift

3,2

Enkhuizen

Ketenwaal

West-Friesland

Facelift

17

Bergen

De Weidjes

Regio Alkmaar

facelift

8

Bergen

Damweg

Regio Alkmaar

facelift

3

Castricum

Schulpstet

Regio Alkmaar

Facelift

Heerhugowaard

De Frans

Regio Alkmaar

revitalisering

32

4

Haarlemmermeer

Vicon

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

16,0

Amsterdam

Landlust

Amsterdam

Amsterdam (Haven)

Autoterminal verdichting (Westhaven)

Amsterdam

revitalisering

Bussum

De Nieuwe Vaart

Gooi en Vechtstreek

herproﬁlering

10

Hilversum

Korte Noorderweg

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

4,0

Hilversum

Liebergerweg

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

10,0

8,5
47,0

Hilversum

Oude Amersfoortseweg

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

9,0

Naarden

Gooimeer-Zuid

Gooi en Vechtstreek

Revitalisering en
herproﬁlering

25

Naarden

Gooimeer-Noord

Gooi en Vechtstreek

herproﬁlering

14

Zaanstad

Krommenie Oost (incl. Noordervaartdijk)

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

3,9

Zaanstad

Aris van Broekweg

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

2,4

Totaal

243,0
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4.4 Doorkijk naar periode 2014-2020
Vanuit de regionale herstructureringsprogramma’s
worden de volgende projecten aangedragen voor de
periode 2014-2020.
Tabel 11 | Projecten 2014-2020
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang opgave
bruto ha.

Den Helder

Westoever

Kop NH

herproﬁlering

47

Hollands Kroon

Industrieweg

Kop NH

facelift

25

Hollands Kroon

Kruiswijk

Kop NH

revitalisering

10

Hollands Kroon

Robbenplaat 1

Kop NH

facelift

8

Den Helder

Kooypunt fase1

Kop NH

facelift

7,5

Hollands Kroon

Visserijhaven

Kop NH

facelift

3

Texel

Den Burg NW

Kop NH

facelift

11

Hollands Kroon

Den Oever Kom

Kop NH

facelift

3

Hoorn

Gildenweg

West-Friesland

facelift

5

Wervershoof

De Kaag-Oost

West-Friesland

revitalisering

Opmeer

De Veken

West-Friesland

revitalisering

3

Enkhuizen

Krabbersplaat

West-Friesland

herproﬁlering

10

Castricum

Castricummerwerf

Regio Alkmaar

facelift

5

Castricum

Schulpstet

Regio Alkmaar

facelift

4

Heerhugowaard

De Frans

Regio Alkmaar

revitalisering

Alkmaar

Overdie

Regio Alkmaar

herproﬁlering

Haarlemmermeer

De Liede (bestaand)

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

49,0

Uithoorn

de Kwakel

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

5,3

Amsterdam

Bedrijvengebied Zuidoost (Amstel III
C+D1+D2+B1), deelgebied 3 t/m 7

Amsterdam

herproﬁlering

Amsterdam

Zeeburgereiland, Bedrijvenstrook

Amsterdam

revitalisering

20,7

Amsterdam

Bedrijvengebied Zuidoost (Amstel III
C+D1+D2+B1), deelgebied 2 (Klokkenbergerweg e.o.)

Amsterdam

herproﬁlering

15,0

Amsterdam

Bedrijvencentrum Osdorp

Amsterdam

herproﬁlering

10,0

Amsterdam/ Ouder Amstel

Amstel Business Park (Zuid) (Amstel II)

Amsterdam

revitalisering

68,7

10

32
5

156,6

Amsterdam (Haven)

Vervoerscentrum

Amsterdam

herproﬁlering

5,5

Zandvoort

AWZI

IJmond-Haarlem

herproﬁlering

3,6

Wijdemeren

Nieuw Walden/Machineweg

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

11,0

Wijdemeren

Rading

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

7,0

Purmerend

De Koog

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

35

Zaanstad

D. Sonoyweg

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

14,0

Zaanstad

Breedweer

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

1,4

Zaanstad

Stationsstraat Koog

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

1,5

Zaanstad

Zuideinde/Plein13/Dubbele Buurt

Zaanstreek-Waterland

herproﬁlering

Totaal

2,8
585,6
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Publieke middelen
Tabel 12 | Publieke middelen
Rijk

Gedecentraliseerde Topper-gelden
Van Geelgelden
Fes-gelden
Fes-nota ruimteproject
Noordelijke IJ-oevers
HIRB-project Alkmaar

30 mln
1,25 mln

Provincie

HIRB 2009
Statenmotie 5-16
Coﬁnanciering van Geel-gelden

11,6 mln
10 mln
5,5 mln

27,1 mln

Gemeenten

HIRB 2009
HIRB 2011
Coﬁnanciering Van Geel-gelden
Noordelijke IJ-oevers

32,2 mln

71,6 mln

13,5 mln
9 mln
Pm

53,8 mln

3,5 mln
35,9 mln

Totaal

152,5 mln

Rijk
Het Rijk zet voor het PHP 2009-2013 de volgende gelden in:
1

13,5 mln gedecentraliseerde “Topper”-gelden (van de 107 mln totaal voor
Nederland).

2
3

In 2009 toegekende van Geel-gelden.
Mogelijk een deel van de 53 mln aan FES-gelden (duidelijkheid hierover komt
na vaststelling van het provinciaal herstructureringsprogramma).

4

FES-nota Ruimte project: Noordelijke IJ-oever (30 mln euro).

Ad 2 Van Geelgelden: het gaat hier om 5 mln voor het Middenhavengebied te
IJmuiden en 4 mln voor het Hembrugterrein te Zaanstad.
Ad 4 Noordelijke IJ-oevers Amsterdam.
Betreft de herontwikkeling van de Buiksloterham.
ŝ

¥¡¦¢¥

§ ©¡ ǺǺ  ©¡ ¡ ¡ §¢§ ǸǷǸ  ¥¢¢§ħ ©¥¢¨¥ ¥©¡Ķ

terrein naar een gemengd gebied met wonen, werken en commerciële en
maatschappelijke functies.
ŝ

¥§¥¡ ©¡  ¥¥ ¢¢¥ ¡ ¡ ©¥§¥¡ ©¡ ¡¥¦§¥¨§¨¨¥Ĩ

ŝ

¥¢¡ ©¡  ¡§¥ ¢¢¥ ¡ ©¡ ¥¢¡ ¢©¥©¢¢¥¡¡
en een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.

ŝ

¥£§¦¡ ©¡ ¥©¡ħ  ¢¡¡©¥¥

¨¢©¥¦§ ©¥¢¢¥¡ħ

zodat belemmeringen voor de vestiging van creatieve bedrijven en woningbouw uit de weg worden geruimd.
Start 2009, oplevering 2016-2020.

Provincie
Het betreft hier de middelen die ingezet worden voor de periode 2009-2013:
ŝ

«§¥ ǸǷ

¡ © ¦§§¡

¢§ ǼĶǸǽ ńǸǻĶǸǹĶǹǷǷȀņĪ  ¦ ¡§¥ ©¢¢¥ §

vervolg op de HIRB-regeling.1)
1) De HIRB-subsidieregeling waarvoor in totaal 16 miljoen euro is begroot had een oorspronkelijke
looptijd van 2008 tot en met 2011. Vanwege de recessie zijn de middelen versneld ingezet en is het
totale budget van 16 miljoen eind 2009 uitgeput. Provinciale Staten hebben mede gezien het grote
aantal aanvragen in de laatste tender van de HIRB-regeling in 2009 via een motie aangegeven 10
miljoen extra te willen reserveren voor een vervolg van HIRB.
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ŝ



 ¦ ¡ ǹǷǷȀ §¢§ ǸǷħǿ

¡ ¡ ¦¨¦

proﬁteren zijn: Green Park Aalsmeer, A4zone

verstrekt voor fysieke projecten.
ŝ

¥¡¦§ ¦ §¢§ ǺħǼ

West, Beukenhorst, Schiphol Logistics Park,

¢¡ ¨¥¢ ¡¡§

Amstelveen.

toegekend aan het Middenhavengebied en 2 miljoen

ŝ

-

in het PMI staat 92,6 mln. opgenomen voor

aan het Hembrugterrein (totale coﬁnanciering Van

investeringen in de Wilhelminasluis en

Geel-gelden)

Zaanbrug (waarvan de Zaanse bedrijven-

¡¨§   ¡ ¥ ¡ ¥¦§¥¨§¨¥¥¡¦£¥¢§¡

terreinen proﬁteren), de Westelijke Randweg

in gang gezet op bedrijventerreinen

Beverwijk (Business Park IJmond en Houttuinen), en N242 (Zandhorst Heerhugowaard)

Daarnaast zijn er nog andere geldstromen vanuit de

Van het totaal van 638,6 miljoen aan investeringen kan

provincie die direct of indirect bijdragen aan het

een deel beschouwd worden als indirecte bijdrage aan de

herstructureren van bedrijventerreinen, zoals:

herstructurering van bedrijventerreinen.

ŝ

¦¨¦¦ ©¢¢¥ § ¢£¡££¡ ©¡ ¡¨¦§¥
erfgoed, totaal 3 miljoen op bedrijfslocaties te

Gemeenten

Hoorn, Haarlem en Zaanstad en voor de komende

ŝ

jaren nog 3 miljoen aan budget.
ŝ

¢ƍ¡¡¥¡

Ķ¡©¥¡Ŀ Ķ

¡ ©¢¢¥

herstructurering

¡©¦§¥¡¡ ¡ ¡¥¦§¥¨§¨¨¥ ª¥¢¢¥ ¥©¡Ķ

ŝ

worden bestaande en nieuwe bedrijventerreinen
daardoor aantrekkelijker, veelal wordt een deel van

¢ƍ¡¡¥¡ ¡  ¡ 



¥¨§¥¥¡

en Middenhavengebied

terreinen beter worden ontsloten. Niet alleen
ŝ

¢ƍ¡¡¥¡ ¢§ ¨

§Ķ£¥¢§ ¢¢¥

IJ-oevers

de kosten van de infrastructuur betaald uit de
opbrengsten van bedrijventerreinen. Het gaat dan

Private middelen

vooral om:

De ervaringen van de al lopende HIRB-projecten leert dat

-

-

opwaardering Westfrisiaweg, waarvoor de

investeringen van de overheden in vooral de openbare

provincie 100 miljoen heeft gereserveerd

ruimte een factor 10 hogere investering oplevert bij

(ontsluiting bedrijventerreinen Heerhugowaard,

Coﬁnanciering HIRB-aanvragen + multiplier (ervaring

Koggenland, Hoorn en Wervershoof);

Waarderpolder/Achtersluispolder/ Hoorn ’80)

omlegging N201, waarvoor in het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur 440

Kasritme ﬁnanciering

miljoen gereserveerd staat voor de realisatie in

De verwachting over de uitvoering van projecten leidt tot

2010-2014. Bedrijventerreinen die hiervan

het volgende kasritme:

Tabel 13 | Kasritme ﬁnanciering

Decentralisatie 13,5 mln
10 mln provincie

2010

2011

2012

2013

3 mln

3,5 mln

3,5 mln

3,5 mln

2,5 mln

2,5 mln

2,5 mln

2,5 mln
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MONITORING EN EVALUATIE

6
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Op het gebied van monitoring sluiten wij aan bij afspraken uit het Convenant
bedrijventerreinen 2010-2020. Partijen hebben afgesproken om een kwaliteitsslag te
maken met het landelijke monitoringsysteem IBIS. Hierbij wordt speciﬁek
aandacht besteed aan de monitoring van de herstructureringsopgave.
In het kader van een jaarlijkse enquête dragen gemeenten bij de provincie gegevens
aan over bedrijventerreinen. De verkregen gegevens worden verwerkt in de
Provinciale Bedrijventerreinenmonitor. Deze monitor is een digitale databank,
waarin op kavelniveau de status van de bedrijventerreinen wordt bijgehouden (GISsysteem). De monitor is toegankelijk voor gemeenten en regio’s van Noord-Holland.
Vanuit de monitor leveren we data aan het Ministerie van VROM op basis van een
landelijk afsprakenconvenant voor de vulling van IBIS.
De monitor geeft ook inzicht in de voortgang van nieuwe en te herstructureren
bedrijventerreinen, hoewel de kwaliteit van de gegevens over herstructurering tot
voor kort te wensen overliet. Met de inventarisatie, uitgevoerd om voldoende
gegevens voor het PHP aan te leveren, kan ook hier een ﬂinke kwaliteitsslag


§ ª¢¥¡Ĩ ¢ ¦ ¡§ ¢© §¥¡ §¥¥¡ ©¡  ¡§§Ɠ¦

is omgezet in planvorming, uitvoering en oplevering van het bedrijventerreinen en
om wat voor soort bedrijventerreinen het gaat. Zo wordt in één oogopslag duidelijk
wat de stand van zaken is van herstructurering en ontwikkeling van
bedrijventerreinen.
Het PHP 2009-2020 moet beschouwd worden als levend document. Jaarlijks zal
bijstelling van het programma plaatsvinden. Tegelijk met de jaarlijkse enquête zal
informatie worden verzameld over de lopende projecten in het kader van het PHP.
Jaarlijks wordt ook deze voortgang met het rijk uitgewisseld.
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BIJLAGEN

GESTARTE PROJECTEN 2009, 2010 EN 2011
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Tabel 14 | Gestarte projecten 2009
Project

Omvang Opgave
in ha

Fase

Bijdrage
Provincie

Totale
kosten

Bijdrage
Rijk

Bijdrage
derden
(niet zijnde
de gemeente)

Herstructurering bedrijventerrein Oudorp, fase 2 - Gemeente Alkmaar

43,00 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 374.500

€ 4.180.000

€ 1.250.000

€ 58.500

Duurzame herstructurering Stora-terrein - Haven Amsterdam

4,50 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 795.091

€ 2.271.688

-

-

Herstructurering bedrijventerreinen
Spoorzicht - Gemeente Haarlemmermeer

39,60 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 105.000

€ 400.000

-

€ 140.000

Duurzame Revitalisering Bedrijventerreinen De Oude Veiling - Gemeente
Hoorn

10,00 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 139.139

€ 397.540

-

€ 557.000

Duurzame herstructurering ADM-terrein - Haven Amsterdam

25,00 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 1.500.000

€ 9.700.000

-

-

Herstructurering bedrijventerrein De
Koog - Gemeente Purmerend

26,00 Revitalisering/
facelift

Afgerond

€ 204.750

€ 602.187

-

-

Industrieterrein De Veken - Gemeente
Opmeer (HIRB en PNH Wegbeheerder)

56,00 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 2.388.750

€ 2.730.000

-

-

Herstructurering Schelphorst Noord Gemeente Hollands Kroon

2,20 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 679.350

€ 3.965.000

-

-

RIVA-Kavel - Gemeente Amsterdam/
Projectbureau Noordwaarts

4,50 Revitalisering

Afrondingsfase

€ 115.530

€ 330.086

-

-

Revitalisering De Volger - Gemeente
Graft- de Rijp

12,30 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 602.500

€ 1.203.184

-

€ 241.000

Industrieweg/Bedrijfsweg De Tocht Gemeente Stede Broec

35,00 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 437.500

€ 925.000

-

€ 177.500

7,00 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 499.140

€ 1.684.780

-

€ 328.000

Uitvoeringsfase

€ 743.751

€ 1.653.030

-

€ 909.279

Molenkade te Duivendrecht - Gemeente Ouder Amstel
Bedrijventerreinen Beverkoog en
Overdie - Gemeente Alkmaar

30 (excl. Revitalisering
Oudorp)

Herontwikkeling Industrieterrein Oosterzij te Heiloo

1,54 Herproﬁlering

Voorbereidingsfase

€ 411.750

€ 823.500

-

€ 411.750

Herstructurering en herproﬁlering
Molenstraat te Uitgeest

0,82 Herproﬁlering

Uitvoeringsfase

€ 200.000

€ 695.992

-

-

Herstructurering bedrijventerreinen
Hornmeer te Aalsmeer

31,00 revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 669.000

€ 1.338.000

-

-

Bedrijvencentrum Osdorp te Amsterdam

18,00 Herproﬁlering

Uitvoeringsfase

€ 1.500.000

€ 8.223.074

-

€ 6.723.074

Herstructurering bedrijventerrein Uithoorn

90,00 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 800.000

€ 15.334.315

-

€ 700.000

Bruynzeel Terrein - Gemeente Zaanstad

4,50 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 150.000

€ 1.350.000

-

-

Zaanstad Triple D duurzame waardereactie

nvt Heel Zaanstad

Uitvoeringsfase

€ 795.018

€ 3.000.000

-

-

88,20 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 3.500.000

€ 15.000.000

€ 5.000.000

-

5,00 Herproﬁlering

Uitvoeringsfase

€ 2.000.000

€ 7.300.000

€ 4.000.000

-

Herstructurering Polanenpark

27,00 Herproﬁlering

Uitvoeringsfase

-

-

-

-

Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oevers

33,00 herproﬁlering/
transformatie

Uitvoeringsfase

-

€ 65.905.189 € 30.000.000

-

€ 18.633.519 € 149.060.378 € 40.250.000

€ 10.246.103

Herstructurering Middenhavengebied
Ijmuiden
Herstructurering Hembrugterrein
Zaanstad

Totaal

564,16
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Tabel 15 | Gestarte projecten 2010
Project

Omvang Opgave
in ha

Fase

Bijdrage
Provincie

Totale
kosten

Bijdrage
Rijk

Bijdrage
derden
(niet zijnde
de gemeente)

2 Herproﬁlering

Uitvoeringsfase

€ 500.000

€ 4.949.209

-

-

Modernisering openbare ruimte Graan
voor Visch Zuid -Gemeente Haarlemmermeer

16,5 Revitalisering/
Facelift

Uitvoeringsfase

€ 70.000

€ 280.000

-

-

Herinrichting Nieuwe Havenweg - Gemeente Hilversum

25 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 86.000

€ 344.000

-

-

Herstructurering bedrijventerreinen
Legmeer - Gemeente Amstelveen

26 Revitalisering

Financiële/
voorbereindings fase

€ 157.050

€ 628.200

-

€ 208.100

Werkerf Schepenbergweg, deelgebried 1 - Gemeente Amsterdam

15 Herproﬁlering

Financiële/
voorbereindings fase

€ 497.000

€ 2.819.200

-

-

Revitalisering bedrijventerreinen Beverkoog -Gemeente Alkmaar

60 Revitalisering/
Facelift

Voorbereidingsfase

€ 216.250

€ 930.000

-

-

Herstructurering Hamerstraatgebied
- Gemeente Amsterdam Stadsdeel
Noord

28 Revitalisering/
Facelift

Voorbereidingsfase

€ 235.750

€ 943.000

-

-

Revitalisering bedrijventerreinen De
Mossel I - Gemeente Langedijk

6 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 32.596

€ 125.000

-

-

bedrijventerreinen De Oude Werf - Gemeente Heiloo

9 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 321.096

€ 1.333.344

-

€ 69.135

Finaciële fase

€ 233.378

€ 1.360.000

-

-

Herproﬁlering Hooglandterrein - Haven Amsterdam

Ontsluiting Zuiderhout - Gemeente
Zaanstad

8,90 Revitalisering

Totaal

196,40

€ 2.349.120 € 13.711.953,44

€ 277.235

Tabel 16 | Gestarte projecten 2011
Project

Subsidie
regeling

Ruimtelijke besparing Beverkoog Gemeente Alkmaar

HIRB Light

Herstructurering de X-helling IV - Gemeente Amsterdam/ Noordwaarts

Omvang Opgave
in ha

Fase

Bijdrage
Provincie

Totale
kosten

Bijdrage
Rijk

Bijdrage
derden
(niet zijnde
de gemeente)

60,00 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 500.000

€ 8.600.000

-

€ 2.500.000

HIRB Light

16,40 Herproﬁlering

Uitvoeringsfase

€ 325.000

€ 1.300.000

-

-

Herstructurering Food Center Amsterdam - Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam
(OGA)

HIRB Light

16,50 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 350.000

€ 1.400.000

-

-

Gemboterrein Duurzaam - Gemeente
Amsterdam / Stadsdeel Noord

HIRB Light

2,40 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 427.500

€ 1.729.020

-

-

Water Amstel III - Gemeente Amsterdam / Zuidoostlob

HIRB Light

15,00 Herproﬁlering

Voorbereidingsfase

€ 500.000

€ 2.017.835

-

-

Businesscase herstructurering Noord - HIRB Gemeente Weesp
Light

75,50 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 125.000

€ 525.000

-

-

Herontwikkelen terrein Bottelier,
Waarderpolder - Gemeente Haarlem

HIRB Privaat

1,40 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 1.114.473

€ 4.979.946

-

-

Verbinding bedrijventerreinen - Gemeente Alkmaar

HIRB Privaat

0,00 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 452.500

€ 900.000

-

-

Totaal

187,20

€ 3.794.473 € 21.451.801

€ 2.500.000
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1.1 Aanleiding
Nationaal is door VROM het traject Mooi Nederland ingezet om verrommeling van
o.a. bedrijventerreinen tegen te gaan. Het rijk heeft op 24 oktober 2008 met IPO en
VNG in een afsprakenkader vastgelegd wat van iedere overheidslaag wordt verlangd.
De provincie heeft daarbij een belangrijke rol als regisseur. In die rol wordt ook
verwacht dat er actuele behoefteramingen voor bedrijventerreinen worden opgesteld
en dat er wordt toegezien op bovenlokale/regionale afstemming. Op 3 februari 2009
heeft GS ingestemd met deze rol. Als nadere uitwerking van het afsprakenkader
hebben het rijk, IPO en VNG het convenant bedrijventerreinen 2010-2020 opgesteld.
In het convenant is de doelstelling opgenomen voor het versneld herstructureren
van 6.500 ha bedrijventerrein in de periode 2009-2013. Voor de uitvoering van deze
opgave worden de provincies verzocht in samenwerking met gemeenten provinciale
herstructureringsprogramma’s op te stellen.

1.2 Provinciale rol ten aanzien van bedrijventerreinen
In reactie op het afsprakenkader bedrijventerreinen uit 2008 heeft GS besloten de
regierol ten aanzien van bedrijventerreinen te willen vervullen. Die regierol houdt
het volgende in:
•

zorg dragen voor voldoende ruimte voor ondernemers om zich te kunnen
vestigen en uitbreiden;

•

regie voeren op een kwalitatief en kwantitatief goede regionale afstemming
van de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen en her
structurering van bestaande bedrijventerreinen, gebaseerd op de SER-ladder;

•

bij dreigend overaanbod aan plancapaciteit, in overleg met de regio, zachte
plannen – plannen waarvoor nog geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage is
gelegd – bevriezen;

•

bij gemeentelijke bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen toezien op
regionale afstemming en inpassing in de vastgestelde planningsopgave;

•

ervoor waken dat opnieuw veroudering ontstaat en actief inzetten op het
invoeren van parkmanagement;

•

regionaal gedifferentieerd bedrijventerreinenbeleid voeren op basis van
regionale economische ambities, toekomstige trends of demografische
ontwikkelingen.

Deze regierol bouwt voort op het provinciale bedrijventerreinenbeleid zoals omschreven
in de Economische Agenda’s 2008-2011 en 2012-2015.
Op 1 september 2009 heeft GS besloten in te stemmen (onder voorwaarden) met de
ondertekening van het convenant bedrijventerreinen: “Gezien de actieve rol van de
provincie ten aanzien van herstructurering van bedrijventerreinen in te stemmen
met het convenant bedrijventerreinen 2010-2020, onder voorbehoud van:
•

een gewijzigde inzet van provincies als gevolg van de voorgenomen rijks
korting op het provinciefonds;

•

het opnemen van een reële doelstelling aan te herstructureren bedrijven
terreinen in het nader uit te werken provinciale herstructureringsprogramma”.
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1.3 Relatie met Structuurvisie

voorkomen dat nieuwe veroudering optreedt. Ook dit

In de Structuurvisie (inclusief verordening), vastgesteld op

beheer moet onderdeel zijn van een regionaal, samen

21 juni 2010, wordt de regierol verder uitgewerkt.

hangend bedrijventerreinenbeleid waarin nieuwe en

De provincie laat via provinciaal vastgestelde behoefte

bestaande bedrijventerreinen in onderlinge samenhang

ramingen zowel kwantitatief als kwalitatief het aanbod

ontwikkeld worden. Die onderlinge samenhang kan

aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aansluiten op de

worden versterkt door een financiële koppeling tussen

vraag. Een zorgvuldige planning van bedrijventerreinen

oude en nieuwe bedrijventerreinen te maken; verevening.

gaat uit van de SER-ladder. Dat betekent dat er eerst

Basis daarvoor is een regionaal grondprijsbeleid waarin

gekeken wordt naar de noodzaak van een nieuwe locatie op

gemeenten dezelfde methode hanteren, zoals het

basis van een realistische vraag naar nieuwe terreinen en

residueel berekenen van grondprijzen.”

de mogelijkheden die herstructurering en intensivering
van bestaande locaties bieden om die behoefte op te

Als provincie kunnen we wijzen op het belang van het

vangen, voordat er gekozen wordt om nieuwe bedrijven

maken van afspraken over het grondprijsbeleid, maar

terreinen aan te leggen. Nieuwe terreinen zullen echter

kunnen we dat niet opleggen. Grondprijsbeleid/verevening

wel nodig blijven om te voorzien in specifieke behoeften

komt ook terug in de verschillende pilotprojecten die in het

van bedrijven, maar ook om met deze nieuwe terreinen

kader van Mooi Nederland lopen in West-Friesland/Kop

schuifruimte te creëren voor het in gang zetten van

Noord-Holland en Plabeka (zie hoofdstuk 3)

herstructurering op andere terreinen.
Een zorgvuldige planning betekent ook dat door middel

De regionale samenwerking is naast bovenstaande tekst

van goede monitoring vraag en aanbod beter op elkaar

in de Structuurvisie ook verankerd via de verordening:

worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op behoefte

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuw

ramingen en opgaven in regio’s.

bedrijventerrein of kantoorlocatie mogelijk maakt, na
toepassing van het bepaalde in het tweede lid, geeft aan

In de verordening is dit als volgt geregeld:

Nieuwe locaties (ook binnen Bestaand Bebouwd Gebied):
verbod tot aanleg van nieuwe terreinen tenzij deze passen

in hoeverre de nieuwe locatie of de uitbreiding van een
bestaand terrein in overeenstemming is met en gebaseerd op

afspraken van de gemeente met de andere gemeenten in

in de provinciale planningsopgave. In de toelichting op de

regioverband en duidelijk is:

bestemmingsplannen moeten zaken meegenomen worden

a	op welke wijze het bedrijventerrein of de kantoor

als: fasering, vestigingsmilieu, regionale afstemming,

locatie of de uitbreiding past in de regionale

geen ruimte te halen op bestaande bedrijventerreinen.

verdeling van deze terreinen over de gemeenten;

Bestaande locaties (BBG): “toelichting bij bestemmings
plannen die voorzien in transformatie van bedrijven

terreinen geeft een verantwoording over de wijze waarop

b	op welke wijze het bedrijventerrein of de uitbreiding
past in de afgesproken vestigingsmilieus;
c	dat op bestaande terreinen binnen bestaand

een vermindering van bedrijventerreinen wordt

bebouwd gebied geen ruimte meer beschikbaar is of

gecompenseerd als niet op andere wijze in de behoefte

kan worden verkregen na herstructurering of

aan bedrijventerrein wordt voorzien” oftewel: trans
formatie wordt niet zomaar toegestaan en moet passen
binnen de planningsopgave.

1.3.1 R
 egionale samenwerking en
grondprijsbeleid/verevening
In de Structuurvisie hebben deze onderwerpen ook een

intensivering;
d	op welke wijze het bedrijventerrein of de kantoor
locatie past in een af te spreken tijdsfasering;
e	dat in voldoende mate is aangetoond dat behoefte
bestaat aan een nieuw bedrijfsterrein of kantoor
locatie of uitbreiding van bestaand terrein en;
f	op welke wijze de vestigingsmilieus zich verhouden

plaats gekregen:

tot de bereikbaarheid van het bedrijventerrein of

“Zo’n 30 procent van de huidige bedrijventerreinen is

kantoorlocatie.”

verouderd. De opgave om deze terreinen op te knappen met
het doorlopen van de SER-ladder is dus groot. De Provincie
spant zich hier extra voor in door herstructurering te
bevorderen. Door het invoeren van duurzaam beheer wordt
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1.4 Op weg naar verdere verzakelijking

Voorbeelden van duurzaamheid

Het lonkend perspectief voor een gezonde bedrijven
terreinenmarkt is verzakelijking. Dit betekent dat
beleggers, gespecialiseerde ontwikkelaars en beheerders
taken van de overheid en de eindgebruiker gaan over
nemen. Zij zorgen in dit geval voor de ontwikkeling, het
beheer en de exploitatie van terreinen en gebouwen. Op
die manier wordt de waarde op zijn minst behouden of
zelfs vergroot. Om die verzakelijking te bevorderen is het
belangrijk dat het middenbestuur gunstige voorwaarden
creëert. Daartoe nemen wij de volgende acties:
•

Het bevorderen van regionale afstemming bij
gemeenten (verplicht onderdeel van de toelichting
op bestemmingsplannen), waardoor wordt over
aanbod aan bedrijventerreinen wordt voorkomen.

•

Verbeteren van de kwaliteit van terreinen, bijvoor
beeld door de eis tot structurele vorm van beheer
(parkmanagement) te stellen bij toewijzen van
subsidie.

•

Subsidie verstrekken (HIRB-privaat) aan gemeenten
voor het in samenwerking met het bedrijfsleven
herstructureren van private ruimte op bedrijven
terreinen.

•

Initiatief/partnership bij (her-)ontwikkeling van
bedrijventerreinen en langs deze weg zakelijke
partijen betrekken. Bij herontwikkeling van
bedrijventerreinen waarbij de provincie actief
participeert worden zakelijke partijen betrokken.

•

Het verspreiden van kennis en ervaring rond
herstructurering.

1.5 Duurzaamheid
Het treffen van duurzame maatregelen op bedrijven
terreinen wordt op de volgende wijze gestimuleerd:
Ten eerst stellen we invoering van op duurzaamheid
gericht beheer (parkmanagement) verplicht voor
projecten waaraan wij subsidie verstrekken.
Daarnaast is het percentage van de middelen die aan
duurzame maatregelen wordt besteed een selectie
criterium voor projecten waaraan wij subsidie verlenen.
Dat geeft de aanvragers/projecten ook de mogelijkheid om
maatwerk te leveren bij het invullen van duurzaamheid.
Projecten waar de provincie direct bij betrokken is (zoals
Crailo, ACT en Distriport) krijgen specifieke duurzaam
heidseisen mee omdat wij daarmee een voorbeeldfunctie
willen vervullen.

Amsterdam Connecting Trade (ACT)
ACT is te beschouwen als een logistiek knooppunt,
bestaande uit een multimodaal vervoerssysteem en
drie bedrijventerreinen. Niet alleen bij het ontwik
kelen van nieuwe gebouwen, maar ook bij de
inrichting van het totale gebied zoekt ACT naar
duurzame oplossingen. Zoals op het gebied van
energievoorziening, openbaar vervoer en afval
management. Cradle to cradle en het idee van
gesloten kringlopen wordt continu gebruikt als
denkrichting. De multimodale oplossingen
waarborgen daarnaast een duurzame supply chain.
In een integrale gebiedsvisie die momenteel vorm
krijgt worden op verschillende niveaus
maatregelen benoemd:
• overall maatregelen die voor het hele ACT
gebied (en soms daarbuiten) gelden;
• maatregelen die op een of meerdere terreinen
ingevoerd kunnen worden;
• maatregelen toe te passen op terrein niveau;
• maatregelen toe te passen op gebouwniveau.
Waarderpolder te Haarlem
De Waarderpolder is in 2009 verkozen tot het best
geherstructureerde bedrijventerrein van Nederland.
Op dit terrein is veel aandacht en energie gaan
zitten in het samen met het bedrijfsleven op goede
wijze organiseren van parkmanagement. Naast de
kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied
wordt er wekelijks een spreekuur gehouden voor
ondernemers en worden er collectieve producten
aangeboden zoals beveiliging en goederenvervoer.
Maar ook duurzame energie heeft daarin een
stevige plek. Naar aanleiding van het uitvoeren van
een duurzame energiescan bij de bedrijven zijn een
aantal bedrijven enthousiast aan de slag gegaan
met het implementeren van duurzame en minder
milieubelastende energietoepassingen.

2
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Opgave en ambitie
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2.1 Herstructureringsopgave tot 2020.
Noord-Holland Noord
De totale bruto voorraad bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord is 3120 hectare. Uit onderzoek
en locatiebezoeken (*STEC) is gebleken dat 670 hectare daadwerkelijk verouderd is. Dit is 21% van de
totale voorraad.
Veelal is voor het aanpakken van de veroudering een combinatie nodig van maatregelen die vallen
onder de categorieën facelift, revitalisering en herprofilering. In West-Friesland ligt de nadruk
meer op de herprofilering en in de regio Alkmaar is de revitaliseringsopgave relatief groot.
Tabel 1 | Herstructureringsopgave* in ha per regio, excl transformatie:
Regio
West-Friesland
Kop van Noord-Holland
Regio Alkmaar
Totaal

Facelift

Revitalisering

56

46

Herprofilering
87

118,6

10

89

20

107

70

194,6

163

246

*) zwaarste herstructureringsopgave maatgevend voor aanpak verouderde hectaren

Transformatie is slechts op een beperkt aantal hectaren aan de orde: West-Friesland (3 ha), Kop van
Noord-Holland (2 ha) en Noord-Kennemerland (14 ha).
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Noord-Holland Zuid
Voor Noord-Holland Zuid heeft bureau Buiten in opdracht van Plabeka de veroudering van de
bedrijventerreinen nader onderzocht:
Van het totale oppervlakte aan bedrijventerreinen in Noord-Holland Zuid (9277 ha bruto) is 29,7%
verouderd. Van de 129 terreinen waar veroudering aan de orde is, is de verdeling van de opgave
als volgt:
Tabel 2 | Noord-Holland Zuid
Opgave

Oppervlakte in ha (bruto)

Facelift

430,1

Revitalisering

1613

Herprofilering

393,7

Naast deze opgaven kent Noord-Holland Zuid ook nog 31 locaties waar transformatie aan de orde
is. Hoewel het rijk verwacht dat transformatie van locaties voldoende opbrengsten genereert om
de algehele herstructurering van de locatie te betalen is dat met name bij gedeeltelijke
transformatie niet altijd het geval. In het geval dat gedeeltelijke transformatie noodzakelijk is en
het een economische impuls kan betekenen voor het overige deel van het terrein nemen we de
locaties, waar de transformatie maximaal 33% van het terrein beslaat, in de prioritering wel mee.
Echter, alleen maatregelen op gebied van revitalisering en herprofilering worden door de
provincie ondersteund, geen transformatie.
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Totale opgave Noord-Holland
In absolute zin is de opgave in Noord-Holland Zuid veel groter dan in Noord-Holland Noord.
Daarnaast is het percentage facelifts veel lager dan in Noord-Holland Noord; de opgave is dus ook
in relatieve zin groter.

Tabel 3 | Noord-Holland
Opgave

Oppervlakte NHN

Oppervlakte NHZ

Totaal oppervlakte in ha

194,6

430,1

624,7

Revitalisering

163

1613

1776

Herprofilering

246

393,7

639,7

Facelift
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2.2 Prioritering opgave

Zoals het besluit van 1 september 2009 van GS al aangeeft

Voor de inzet van beschikbare rijks- en provinciale

moet het wel een reële doelstelling zijn die uitgaat

middelen voor herstructurering (zie hoofdstuk 5) wordt

daadwerkelijk beschikbare middelen.

gewerkt met een prioriteitenlijst. De samenwerkings

De gemiddelde kosten per hectare waren de afgelopen

verbanden van gemeenten in het kader van (her)ont

drie tenders van de HIRB-regeling als volgt:

wikkeling van bedrijventerreinen zijn gevraagd zelf aan
te geven welke projecten er op stapel staan de komende
10 jaar (2010-2020).
Bij het beoordelen welke projecten prioriteit krijgen wordt
gelet op de volgende criteria:
1

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid

Tabel 4 | Gemiddelde kosten
Face-lift
Revitalisering

€ 46.159,€ 209.984,-

Herprofilering

€ 300.774,-

Totaal, ongeacht herstructureringsvorm

€ 185.639,-

	Zijn er bekende partijen die bereid zijn om (een deel
van) de kosten te dragen?
	Zijn er afbreukrisico’s zoals vergunningenprocedures
2

die nog doorlopen moeten worden?
Ruimtewinst

	Hoeveel nieuw uitgeefbare vestigingsruimte levert
het project op?
	Levert het project een hogere dichtheid aan

4

structurering van bedrijventerreinen, en de in paragraaf
3.2.1 aangegeven verdeling over de te nemen maatregelen
in openbaar en privaat gebied is er bovenop de al lopende
herstructurering nog zo’n 235 ha extra te herstructureren.
Namelijk 45 ha met de 13,5 mln op privaat terrein (uit
gaande van 3 ton per hectare) en 190 ha met de HIRB-light

arbeidsplaatsen op?

regeling. Aangezien de nog in te stellen HIRB-light

Levert het project een hogere FSI op?

regeling uitgaat van een grote mate van medefinancie

	Worden er leegstaande panden opnieuw bruikbaar
3

Uitgaande van de beschikbare 23,5 miljoen voor her

gemaakt?

Duurzaamheid

ring door gemeenten (hier is gerekend met een subsidie
percentage van 25%) schuilt hier gelijk een gevaar in voor
het halen van die doelstelling. Net als bij provincies staat

Levert het project energiebesparing op?

ook de begroting van de gemeente onder druk in verband

Andere aspecten van duurzaamheid?

met bezuinigingen.

Urgentie: economische en sociale voordelen

	Levert het project specifiek nieuwe vestigingsruimte

De totale doelstelling voor het PHP 2009-2013 komt dan
uit op 870 ha, bestaande uit 635 ha aan lopende projecten

op voor in het regionaal economisch beleid

en 235 ha aan nieuwe projecten. Aangezien die nieuwe

belangrijke sectoren?

projecten vooral de zwaardere herstructureringstrajecten

	Levert het project het project specifiek nieuwe

betreft ligt de omvang van de nieuwe projecten gericht op

vestigingsr uimte op voor in het werkgelegen

herstructurering in hectaren aanmerkelijk lager ten

heidsbeleid belangrijke sectoren?

opzichte van al lopende projecten.

	Wat is de urgentie voor het oppakken van het project?

2.4 Voortgang uitvoering

De regionale samenwerking is provinciedekkend en is,

In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van de lopende

zoals aangegeven in paragraaf 1.3.1, een verplichting in

projecten. Van ieder project wordt de fase van uitvoering

het kader van de provinciale Structuurvisie. Daarom is

aangegeven. Bij de lopende projecten uit 2009 is uit

regionale samenwerking geen apart criterium. De

nadere informatie gebleken dat de uitvoerings

provincie is bij elke regionale samenwerking (zie

maatregelen betrekking hebben op een kleiner deel van

hoofdstuk 3) betrokken.

de bedrijventerreinen. In plaats van uitvoering van 635 ha
in 2009 moet dan ook 564 ha aangehouden worden (zie

Naast deze criteria is gekeken in hoeverre de inzet van

ook tabel 14). De subsidietender van 2010 zet her

bodemsaneringsgelden tot synergie kan leiden waardoor

structurering in gang bij 196 ha, de tenders van 2011 bij

de haalbaarheid en uitvoerbaarheid verbeterd wordt. Het

187,2 ha, waarmee het totaal aan lopende projecten op

betreft hier de inzet van 6,18 mln voor de aanpak van

947,2 ha komt. Daarmee wordt de doelstelling van 870 ha

spoedlocaties en 0,5 mln voor de aanpak van niet-

gehaald, er vanuit gaande dat alle gesubsidieerde

spoedlocaties. Dit punt wordt meegenomen onder het

projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden.

criterium haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Inmiddels is ook het eerste project, gestart in 2009, nu

2.3 Ambitie
Naast de kwalitatieve ambities ten aanzien van
duurzaamheid, ruimtewinst en parkmanagement (zie
ook paragrafen 1.5, 2.2 en 3.3) en de weg naar verdere
verzakelijking (par 1.4) willen we uiteraard zoveel
mogelijk hectaren bedrijventerrein herstructureren.

afgerond (zie de bijlage, tabel 14) en enkele andere
projecten naderen de afronding.

3
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Uitvoeringsstrategie
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3.1 B
 estuurlijke uitvoeringsstrategie:
De regio centraal-Regionale
samenwerking

3.1.2 West Friesland

Het bestuurlijk zwaartepunt van de uitvoering van het

vergelijkbaar met de situatie in de Kop van Noord-

bedrijventerreinenbeleid ligt bij de (samenwerkende)

Holland. Ook hier wordt gewerkt aan het samenstellen

gemeenten. Hoewel het initiatief om te komen tot het

van een samenhangend bedrijventerreinenprogramma

actualiseren van de behoefteramingen bedrijventerreinen

waarin aanleg van nieuwe terreinen en herstructureren

bij de provincie vandaan komt wordt het provinciale her

van bestaande terreinen op elkaar worden afgestemd en

structureringsprogramma voor een groot deel ‘van

worden de mogelijkheden verkend om te komen tot

onderaf’ opgebouwd. Zo komen de regio’s zelf met voor

verevening binnen de regio. In november 2011 hebben de

stellen rond prioritering en aanpak bij het herontwikkelen

gemeeenten in West-Friesland het regionaal programma

van bedrijventerreinen. Hierdoor ontstaat ook een groter

bedrijventerreinen West-Friesland vastgesteld. Dit

draagvlak voor de daadwerkelijke uitvoering.

regionaal programma bevat afspraken over:

Vrijwel provinciedekkend zijn regionale ontwikkelings

•

De samenwerking in West-Friesland is vastgelegd in een
door de gemeenten vastgesteld regionaal arrangement,

bedrijven actief. De inzet van deze regionale ontwikke
lingsbedrijven (NHN, RON, SADC en in Amsterdam de

Programmering en fasering van bestaande en
nieuwe terreinen;

•

Operationeel maken van een Centraal Coördinatie

OGA) is faciliterend ten aanzien van de samenwerkende

punt Bedrijventerreinen West-Friesland, dat

gemeenten.

gemeenten en bedrijven adviseert over het accomo

De provincie voert de regie door de regio’s te verzoeken

deren van verhuiswensen van bedrijven;

zelf met een voorstel rond prioritaire herstructurerings

•

projecten te komen en mede op basis hiervan een over
koepelend Provinciaal Herstructurerings Programma

•

samen te stellen.
Daarnaast wordt als lange termijn perspectief een verdere

Opstellen van businesscases voor de drie meest
belangrijke herstructurerings locaties in de regio;
Aanpak van duurzaam beheer en parkmanagement
op regionale schaal;

•

verzakelijking aangehouden (zie paragraaf 1.4)

Uitvoeren van een onderzoek naar gezamenlijk
grondprijsbeleid en mogelijke gezamenlijke
exploitatie van een aantal terreinen.

Per regio kent de samenwerking rond (her)ontwikkeling
van bedrijventerreinen maatwerk:

3.1.1 Kop van Noord-Holland
In de Kop van Noord Holland is de regionale samen

Het ontwikkelingsbedrijf NHN voert in opdracht van de
gemeenten een aantal taken op de bovengenoemde
onderwepen uit.

werking al op gang gekomen en deze samenwerking is

3.1.3 Regio Alkmaar/Noord-Kennemerland

nog geconcretiseerd door de uitwerking en coördinatie

De regio Alkmaar beschikt over een gezamenlijke

van gemaakte afspraken onder te brengen bij het

economische visie, die de basis vormt voor de regionale

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). Deze

samenwerking. Deze economische visie zal de komende

ondersteunende taken en coördinatie staan onder de regie

jaren verder uitgewerkt worden. Het versterken van het

van de ambtelijke werkgroep en het bestuurlijk overleg

bestaande en nieuwe areaal aan bedrijventerreinen is

ROVEZ. Hiertoe is per gemeente een financiële bijdrage

daarin een wezenlijk onderdeel, dat bijdraagt aan de

afgesproken. Enerzijds wordt een deel van deze bijdragen

kracht van de regio.

aangewend voor de feitelijke werkzaamheden van NHN,

Op de beleidsterreinen Economische Zaken, Recreatie en

anderzijds wordt een deel van de bijdragen gereserveerd

Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Verstedelijking, Welzijn,

voor noodzakelijke onderzoeken door derden. NHN krijgt

Verkeer en Vervoer en Wonen wordt bestuurlijk en

van de gemeenten voor de korte en lange termijn de rol

ambtelijk samengewerkt. De bestuurlijke overleg

van coördinator en verzamelt de aan provincie en rijk aan

structuur is in november 2008 verder vormgegeven met

te leveren stukken, voert een aantal taken uit die de

het tekenen van de Intentieverklaring Samenwerking

noodzakelijke input voor deze stukken opleveren, onder

Regio Alkmaar.

zoekt en besteedt noodzakelijke onderzoeken aan en

Uit de bestuurlijke afspraken tussen de gemeenten in de

rapporteert regelmatig aan de werkgroep en het bestuur

Regio Alkmaar moeten de volgende zaken nog verder

lijk overleg. Aansturing gebeurt vanuit de ambtelijke

uitgewerkt worden:

werkgroep waarin elke gemeente vertegenwoordigd is.

•

Vanaf 2011 wordt gewerkt aan het samenstellen van een
samenhangend bedrijventerreinenprogramma waarin

bedrijventerreinen;
•

aanleg van nieuwe terreinen en herstructureren van
bestaande terreinen op elkaar worden afgestemd. Tegelijk
wordt middels een onderzoek naar een gezamenlijk

regionale typering en segmentering van de
nadere uitwerking regionale samenwerking en
coördinatie;

•

het organiseren van een regionale monitor en
beheersstructuur.

grondprijsbeleid gekeken naar andere mogelijkheden voor

In de regionale ambtelijke werkgroep en op bestuurlijk

het financieren van de herstructureringsopgave.

niveau zullen deze zaken worden opgepakt.
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3.1.4 Metropoolregio Amsterdam: Plabeka
In het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties
(Plabeka) werken gemeenten als Almere, Amsterdam,
Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad (en andere)
samen met Flevoland, Noord-Holland en de Stadsregio
Amsterdam (voorheen ROA) om als Metropoolregio
Amsterdam beter op de wensen van het internationale
bedrijfsleven in te kunnen spelen. Kleinere gemeenten
worden via de periodiek te houden conferenties (vroeger
bekend als de Noordvleugel conferenties) betrokken bij de
besluitvorming. De afspraken in Plabeka-verband worden
geborgd door bestuurlijke besluitvorming in het
Bestuurlijk Overleg PRES ( Platform Regionaal
Economische Structuur)
In juni 2011 is de uitvoeringstrategie Plabeka “Snoeien om
te bloeien” vastgesteld. Dit gebeurde tijdens een zgn.

naar aantrekkelijker gebieden met meerdere functies.
-	Onderzoek naar het optimalisering van de uitgifte
prijs op basis van residule waardebepaling.
• Inzet en ontwikkeling van de volgende instrumenten
vanuit de overheid:
-	Systematische hantering van de SER ladder
-	Borging van de kwaliteitsverbetering door verplichte
introductie van parkmanagement
• Onderzoek naar de mogelijkheden van een aantal
instrumenten:
-	Verevening oud en nieuw (subregionale
arrangementen zoals Transformatiefonds Gooi- en
Vechtstreek).
-	Opslag op de bestaande grondprijs ten behoeve van
een herstructureringsfonds.
-	Ontwikkelingsbedrijf uinde Metropoolregio
-	Bredere inzet ontwikkelbedrijven.

bestuurdersconferentie, waarin het overgrote deel van de
gemeenten in de Metropoolregio vertegenwoordigd waren,
naast de provincies en de stadsregio.

3.1.4.1 Gooi en Vechtstreek

De uitvoeringsstrategie bevat afspraken over de volgende

De regio Gooi en Vechtstreek neemt bestuurlijk (nog) niet

hoofdonderwerpen:

deel in alle Plabeka afspraken, maar is wel een integraal

•

Programmering van locaties, gericht op een reductie

onderdeel in de Plabeka pilot herstructurering. De regio

van het planaanbod aan bedrijventerreinen (514 ha)

nale samenwerking rond het herstructureren van

en kantoorlocaties ( 1,9 miljjoen m2 bvo)

bedrijventerreinen is al vormgegeven binnen het Trans

Aanpak van de bestaande kantorenvoorraad, gericht

formatiefonds bedrijventerreinen. Daarnaast participeert

op het bevordern van transformatat van 1,5 miljoen

de regio in het verdiepingsonderzoek van Plabeka naar de

m2 incourante leegstand

herstructureringsopgave en de Plabeka pilot Noordanus

•

Aanpak verouderde bedrijventerreinen, gericht op her

waarbinnen actief kennis wordt uitgewisseld. Ontwikke

structurering van ca 2200 ha bestaande bedrijven

lingsmaatschappij iLocator gaat de herstructurering en

terreinen.

intensivering van werklocaties in de Gooi en Vechtstreek

Afspraken Plabeka
Uitvoeringsstrategie t.a.v.
herstructurering
Binnen de MRA zal concreet worden ingezet op de
volgende acties:
• Inzet op verzakelijking van bedrijventerrein
markt via:
-	Meer focus in de ontwikkeling van projecten
die voorgedragen worden voor financiering
uit Provinciaal Herstructurerings Programma
De bundeling van kennis&kunde m.b.t. her
structurering wordt gecontinueerd door het
Pilotbureau Herstructurering Bedrijven
terreinen vanaf 2012 om te vormen tot het
Project Bureau Herstructurering (PHB). Dit
PHB krijgt de opdracht om te komen tot een
verdere professionalisering van de herstructurering. Onderzocht zal worden of
doorontwikkeling naar een regionaal
ontwikkelings-bedrijf een goede optie is of
dat andere oplossingen hiervoor meer
geschikt zijn.
-	Bedrijventerreinen daar waar mogelijk de
mogelijkheden te bieden om uit te groeien

uitvoeren. iLocator richt zich op het behouden en creëren
van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor
ondernemen en gaat stimuleren dat het juiste bedrijf op
de juist plaats in de regio kan komen. De bestuurlijke
organisatie van iLocator bestaat uit een participanten
raad met ondernemers, kennisinstellingen en overheid,
een bestuur en een uitvoerend directeur.

Werking van het fonds in het kort:
De negen regiogemeenten behouden de bedrijfs
bestemming van de huidige bedrijventerreinen.
Transformeert een bedrijventerrein toch (deels) dan:
• wordt de bedrijfsruimte binnen de gemeente
gecompenseerd met hectaren (of bij uitzondering
vierkante meter bedrijfsruimte) óf;
• stort de gemeente een bedrag per ha in het regio
naal fonds om andere bedrijventerreinen op te
knappen.
Transformatie van een locatie betekent: een bestem
mingsplanwijziging waarbij de bedrijfsbestemming
(bedrijfsruimte) plaats maakt voor een andere
functie (meestal wonen).
Gemeenten met een herstructureringsopgave
kunnen om een bijdrage uit het regionale fonds
vragen. Vijf bedrijventerreinen die van grote
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betekenis voor de regio zijn en met specifieke pro
blematiek, krijgen daarbij voorrang.
Met het fonds willen de negen gemeenten trans
formatie van bedrijventerreinen afremmen en
herstructurering stimuleren.
Het fonds start tweede helft 2009. Na drie jaar
evalueren de negen gemeenten de werking van het
fonds. Er wordt een aparte juridische structuur met
beslisstructuur en aanjager gestart.

(verzakelijking) voor het in gang zetten van de
herstructurering op de ‘rotte plekken’ op een bedrijventerrein.
Bij het opstellen van een prioriteitenlijst voor het verdelen van
de jaarlijks beschikbare subsidie wordt gekeken naar de
urgentie van de herstructurering, het aantal hectaren, de
mate van regionale samenwerking, de mate waarin andere
partijen financieel bijdragen, de ruimtewinst, de kwaliteit
van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de risico’s
met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het project.
Alle activiteiten moeten natuurlijk passen binnen het

3.2 Financiële instrumenten/
Uitvoeringsorganisatie

provinciaal herstructureringsprogramma.
Gezien het zwaartepunt van de opgave, dat ligt op het
herstructureren van het private deel, wordt uitgegaan

Hier geldt het basisprincipe dat gemeenten primair

van de volgende verdeling van de totale middelen (23,5

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de her

mln.) voor de periode 2010-2013:

structureringsopgave. Daarentegen hebben zowel het rijk
als de provincies in het convenant Bedrijventerreinen
2010-2020 de gezamenlijke verantwoordelijkheid
aangegeven en ook aangegeven financiële middelen
beschikbaar te stellen voor de herstructurering van
bedrijventerreinen. Hieronder wordt ingegaan op de
financiële inzet van de provincie Noord-Holland.

3.2.1 Financiële inzet
Vooralsnog is de provinciale financiële inzet gericht op

Tabel 5 | Verdeling totale middelen
Openbare ruimte

HIRB-light
fysieke investeringen

8,8 mln

Openbare en
private ruimte

HIRB-light proces
management en onderzoek

1,2 mln

Private ruimte

13,5 mln

Twee voorbeelden

de volgende twee sporen:
1

Herontwikkeling van de openbare ruimte. Dit kan gaan om

face-lift (opknappen om te voorkomen dat het nog erger/
duurder wordt), revitalisering en herprofilering. Veelal
betreft het gecombineerde opgave op een terrein, waarbij
revitalisering van een gedeelte van het terrein samen
hangt met een facelift van het gehele terrein.
Gemeenten zijn en blijven hoofdverantwoordelijk voor de
aanpak van de openbare ruimte. De provincie zet hier de
zgn. HIRB-light regeling voor in. Dit is een voortzetting
van de tot 2010 geldige provinciale HIRB regeling, maar
met lagere subsidie die zowel fysieke kosten dekt (geen
risico op staatssteun) als tegemoet kan komen aan onder
zoek en procesmanagement. Voorwaarde naast aandacht
voor ruimtewinst en duurzaamheid is invulling van park
management. Projecten gericht op zwaardere opgaven
(meer mogelijkheden voor ruimtewinst) gaan in principe
voor. Er zal ook worden gelet op de projectresultaten die
worden bereikt middels de inzet van de HIRB subsidie. Zo
kan het zijn dat lichtere herstructureringsopgaven met
relatief weinig middelen een groot resultaat boeken.
2

Herontwikkeling van private ruimte. Het gaat hier om de

zwaardere opgaven: revitalisering en herprofilering. De

Twee voorbeelden van het effect van het aan
pakken van de openbare ruimte:
Hoorn ’80:
In 2006 is gestart met de herstructurering van
Hoorn ’80 (70 ha), waarvoor een HIRB-subsidie van
310.000 euro is verstrekt. De fysieke verbeteringen
zijn gericht op het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit van HN80: aanbrengen nieuw wegprofiel
hoofdontsluiting, Fonds Gevelrenovatie, creëren
representatieve entree. Daarmee heeft de herstruc
turering vooral het karakter van een facelift. Tegelijk
met de investeringen van de overheid hebben ook de
ondernemers weer geïnvesteerd op het terrein. Die
investeringen waren een factor 10 hoger dan de
gezamenlijke overheden, namelijk een slordige 20
miljoen. En die investeringen gaan nog steeds door.
De omgevingsfactoren als veiligheid en groen zijn nu
op orde. Het is er weer prettig ondernemen. Volgens
enkele makelaars is het onroerend goed er met tien
procent in waarde toegenomen.

provincie zet haar HIRB-privaat budget in voor het
ondersteunen van gemeenten die samen met het bedrijfsleven
de private ruimte op bedrijventerreinen herstructureren. Er
kan subsidie worden verstrekt voor kosten die gemaakt
worden voor revitalisering en herprofilering van private
ruimte, zoals aankoop van gronden en opstallen. Uiteraard
worden mogelijke opbrengsten verrekend met de kosten. Deze
regeling geeft de gemeenten een steuntje in de rug bij het
zoeken van de samenwerking met private partijen

Hoorn ’80 voor de herstructurering
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3.2.2 Overige instrumenten

3.3 Duurzaam beheer en erfpacht

Belangrijke basis bij het bedrijventerreinenbeleid, ook

Duurzaam beheer wordt op de volgende wijze gewaar

ten aanzien van herontwikkeling van bedrijventerreinen,

borgd:

is een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen. In

1	voorwaarde voor het verstrekken van provinciale

paragraaf 1.3 is aangegeven hoe dit is verankerd in de

subsidie bij uitvoeringsprojecten is dat is voorzien in

Structuurvisie.

een adequaat plan waarin de continuïteit van

Daarnaast staat de regionale afstemming centraal.

onderhoud, beheer en herinvestering wordt

Enerzijds door actief aan te sturen op regionale

gewaarborgd;

afstemming en anderzijds als verplichting in het kader

2	bij projecten waar de provincie zelf betrokken is

van de Structuurvisie (paragraaf 1.3.1).

(zowel ontwikkeling als herontwikkeling) wordt

Volgens de Taskforce herstructurering Bedrijventerreinen

parkmanagement actief opgepakt (bijvoorbeeld ACT

zal voor de financiering van vooral de zwaardere

en Polanenpark);

herstructureringsopgaven één derde afkomstig moeten
zijn van grondprijsverhoging en verevening. De mogelijk
heden van grondprijsbeleid en verevening worden
onderzocht in de pilot Plabeka.

3	de regionale ontwikkelingsbedrijven promoten
parkmanagement actief en helpen gemeenten bij
het invoeren van parkmanagement;
4	gemeenten hebben parkmanagement meegenomen
als aandachtspunt in de regionale herstructurerings
programma’s en nemen waar mogelijk park
management mee bij de herstructurering van
bedrijventerreinen. Daarnaast is op veel terreinen
collectieve beveiliging geregeld of zijn er KVOtrajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) gestart die
op termijn uitgewerkt worden tot parkmanagement.
Een andere wijze om (blijvend) invloed uit te oefenen op
de kwaliteit en bestemming van het bedrijventerrein is
het invoeren van erfpacht. In de gemeente Amsterdam
wordt hier al jaren mee gewerkt. Voor het bereiken van
een level playing field in het gehele Noordzeekanaal

Achtersluispolder Zaanstad:
De Achtersluispolder kenmerkte zich jarenlang
door veroudering en verloedering van het terrein,
leegstand en teruglopende werkgelegenheid. Deze
neerwaartse spiraal is gekeerd door herinrichting
van de openbare ruimte. De invoering van park
management behelst dat gemeente en bedrijven
– ondersteund door een professionele park
managementorganisatie – samenwerken om de
kwaliteit van de Achtersluispolder te behouden en
te verbeteren (schoon, heel en veilig). Het resultaat
van de verschillende inspanningen is dat bedrijven
weer in hun vastgoed investeren en dat de leegstand
en criminaliteit sterk is teruggelopen. In 2007 is de
werkgelegenheid bij deze bedrijven voor het eerst
sinds jaren flink gegroeid en is deze met ruim 4000
arbeidsplaatsen weer op het niveau van 1996
gekomen. Het jaar na de afronding van het project
zijn er in 1 jaar maar liefst 42 bedrijven bijgekomen.

gebied zou het goed zijn de mogelijkheid te onderzoeken
of erfpacht ook door de andere gemeenten in het Noord
zeekanaalgebied als middel kan worden ingezet. In de
pilot herstructurering van Plabeka wordt dit mee
genomen.

4
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Programma periode 2009-2013
Het PHP is gericht op het uitvoeren van herstructureringsprojecten in de periode
2009-2013. Daarbij worden 2 categorieën onderscheiden:
1

gestarte projecten in 2009

2

nog te starten projecten in de periode 2010-2013

4.1 Gestarte projecten in 2009
In 2009 zijn in totaal 25 projecten gestart:
Tabel 6a | Gestarte projecten
Type project

Aantal projecten

Hectaren

21

443,76

Van Geelgelden

2

131

Nota Ruimte project

1

33

Actief grondbeleid provincie

1

HIRB 2009 (2 tenders)

27

Totaal:

634,76

Meer informatie over deze projecten is te vinden in bijlage 1.
Er zijn geen herstructureringsprojecten die met EFRO-gelden worden uitgevoerd.

4.2 Gestarte projecten in 2010 en 2011
Eind 2010 is de eerste tender van HIRB-Light gesloten. Begin 2011 zal de uitvoering
van deze projecten starten. In mei 2011 sluiten de tweede tender van HIRB-Light en
de eerste tender van HIRB-Privaat.
Tabel 6b | Gestarte projecten
Type project

Aantal projecten

Hectaren

HIRB Light 2010

10

196,4

HIRB Light 2011

6

185,8

HIRB Privaat 2011

2

1,4

4.3 Te starten projecten in de periode 2012-2013
Aan de hand van de criteria van paragraaf 2.2 worden de door de regio aangedragen
projecten ingedeeld in de volgende 4 categorieën:
A	Bedrijventerreinen waarbij door veroudering de druk op het functioneren
groot is waardoor een hoge urgentie aanwezig is voor herstructurering. De
economische en sociale meerwaarde van herstructurering op deze terreinen is
groot en het voorgestelde herstructureringsproject is (binnen de gestelde
termijn tot en met 2013) in hoge mate uitvoerbaar.
B	Net als bij A is de urgentie tot herstructurering groot. Door 1 of meer oorzaken
(zoals ontbreken van middelen of menskracht of planologische belemmeringen)
is de mate van uitvoerbaarheid echter relatief laag.
C	Bij deze terreinen staat het bedrijfseconomisch functioneren minder onder
druk dan bij A en B. De economische en sociale meerwaarde van de her
structurering is dan ook lager. Wel is het herstructureringsproject binnen de
gestelde termijn tot en met 2013 in hoge mate uitvoerbaar.
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D	Deze terreinen combineren een beperkte problema
tiek met een lage mate van uitvoerbaarheid.

De projecten in categorie B kunnen mogelijk door inzet
van procesmanagement (HIRB-light) opschuiven naar

De indeling in categorieën is geen statische indeling. Op

categorie A. Ondersteuning van fysieke projecten kan

basis van jaarlijkse monitoring (zie ook hoofdstuk 6) zal,

namelijk alleen als ze uitvoeringsgereed zijn.

indien nodig, bijstelling plaatsvinden.

Bij projecten onder A en B is de noodzaak in te grijpen in de

De provincie zal, mede vanwege schaarste aan middelen,

private ruimte hoger dan bij C en D. De provinciale inzet

vooral inzetten op projecten uit categorieën A, B en C. De

op de private ruimte zal zich daarom vooral richten op de

inzet van HIRB-light zal zich richten op deze categorieën.

uitvoeringsgerede projecten uit categorie A (en B indien de

Opname in deze categorieën biedt echter geen garantie

situatie rondom deze projecten verbetert, zodat ze beter

dat deze terreinen gesubsidieerd gaan worden door de

uitvoerbaar worden) De daadwerkelijke inzet op de

provincie. Dit wordt, na sluiting van de HIRB-light tender,

projecten wordt pas bepaald aan de hand van een concreet

bekeken aan de hand van de ingediende aanvragen, de

plan van aanpak waaruit naast haalbaarheid en urgentie

bijbehorende projectplannen en begrotingen.

de inzet op speerpunten als ruimtewinst, duurzaamheid

Aangezien bij HIRB-light ook wordt gelet op de ver

en efficiency qua inzet van middelen blijkt.

houding ingezette subsidie ten opzichte van bereikt

De projecten in categorie D kunnen nog niet rekenen op

resultaat is ondersteuning mogelijk voor de verschillende

de financiële inzet van de provincie.

herstructureringsopgaven/projecten uit deze categorieën.
Tabel 7 | Categorie A-projecten De cursief aangegeven terreinen hebben eerder HIRB-subsidie ontvangen
waarmee (voor een deel) de herstructurering in gang is gezet.
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Schagen

Lagedijk

Kop van NH

herprofilering

Omvang
opgave bruto ha.
37

Texel

Oosterend

Kop van NH

herprofilering

Hoorn

De Oude Veiling

West-Friesland

herprofilering

10

2

Enkhuizen

Krabbersplaat

West-Friesland

revitalisering

28

Heiloo

Oosterzij

Regio Alkmaar

herprofilering

2
12

Graft – de Rijp

De Volger

Regio Alkmaar

herprofilering

Langedijk

De Mossel

Regio Alkmaar

revitalisering

6

Amstelveen

Legmeer

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

26,0

Haarlemmermeer

De Hoek (bestaand)

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

33,3

Haarlemmermeer

De Pionier

Amstelland-Meerlanden

herprofilering

Haarlemmermeer

Cruquius

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

23,8

6,7

Uithoorn

Bedrijventerrein Uithoorn

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

50,1

Diemen

Verrijn Stuart

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

27,9

Amsterdam

Gembo-terrein

Amsterdam

revitalisering

2,4

Amsterdam

Bedrijvengebied Zuidoost (Amstel III C+D1+D2+B1), Amsterdam
deelgebied 1 (Schepenbergerweg e.o./RIVA)

herprofilering

15,0

Amsterdam

NDSM werf Oost (Corn. D. 4a + 6)

Amsterdam

herprofilering

16,4

Amsterdam

FCA/Centrale Markthallen

Amsterdam

revitalisering

16,5

Amsterdam (Haven)

Stadhaven Minerva

Amsterdam

herprofilering

41,0

Amsterdam

Buiksloterham

Amsterdam

herprofilering

37,0

Hilversum

Havenkwartier

Gooi en Vechtstreek

herprofilering

28,0

Hilversum

Kerkelanden

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

25,0

Hilversum

Mussenstraat

Gooi en Vechtstreek

herprofilering

Weesp

Bedrijventerrein-Noord

Gooi en Vechtstreek

Huizen

’t Plaveen (Lucent terrein)

Gooi en Vechtstreek

Revitalisering en herprofilering
revitalisering

Beverwijk (haventerreinen)

de Pijp

IJmond-Haarlem

revitalisering

79,2

Velsen (haventerreinen)

Grote Hout/NAM (kade)

IJmond-Haarlem

revitalisering

11,8

Velsen (haventerreinen)

Zeehavens IJmuiden

IJmond-Haarlem

revitalisering

88,2

Haarlem

Waarderpolder

IJmond-Haarlem

revitalisering

45,6

Zaanstad

Assendelft Noord

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

34,0

Zaanstad

Molletjesveer

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

54,0

Zaanstad

Kogerveld zuid

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

12,8

Zaanstad

Zuiderhout (incl. Bruynzeel)

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

73,0

Zaanstad (haventerreinen)

Hembrugterrein

Zaanstreek-Waterland

herprofilering

Totaal

5,0
75,5
4,5

46,0
977,7
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Tabel 8 | Categorie B-projecten
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang
opgave bruto ha.

Drechterland

De Wijzend

West-Friesland

herprofilering

Hoorn

Hoorn ‘80

Westfriesland

herprofilering

73

7

Medemblik

Almere

West-Friesland

revitalisering

18

Medemblik

Overspoor

West-Friesland

revitalisering

10
42

Wervershoof

WFO Oost

West-Friesland

herprofilering

Heerhugowaard

Zandhorst I+II

Regio Alkmaar

herprofilering

8

Alkmaar

Overdie

Regio Alkmaar

herprofilering

5

Castricum

Castricummerwerf

Regio Alkmaar

facelift

5

Alkmaar

Beverkoog

Regio Alkmaar

revitalisering

60

Amsterdam (Haven)

ADM terrein (Amerikahaven)

Amsterdam

revitalisering

73,0

Amsterdam (Haven)

Main/Moezelhaven (Westhaven)

Amsterdam

revitalisering

14,0

Amsterdam (Haven)

Westerhoofd (Coen- en Vlothaven)

Amsterdam

revitalisering

6,0

Velsen/Beverwijk (haventerreinen)

Business Park IJmond (Corus)

IJmond-Haarlem

revitalisering

40,0

Totaal

361,0

Tabel 9 | Categorie C-projecten
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang
opgave bruto ha.

Zijpe

Trambaan/ Schagerbrug

Kop van NH

facelift

10

Texel

Cocksdorp

Kop van NH

facelift

1

Texel

Wezenland/Den Burg Zuid

Kop van NH

revitalisering

Harenkarspel

De Banne

Kop van NH

revitalisering/facelift

Harenkarspel

Huisweid

Kop van NH

revitalisering/facelift

5,2

Harenkarspel

Oudevaart

Kop van NH

revitalisering/facelift

17,5

Stede Broec

Industrieweg

West-Friesland

revitalisering

18

Alkmaar

Oudorp 2e fase

Regio Alkmaar

herprofilering

43

5
8,4

Heiloo

De Oude Werf

Regio Alkmaar

revitalisering

Aalsmeer

Hornmeer

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

9

Diemen

de Sniep

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

1,0

Diemen

Stammerdijk

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

4,2

Haarlemmermeer

Graan voor Visch Zuid

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

Haarlemmermeer

Spoorzicht

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

39,6

Haarlemmermeer

Boesingheliede

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

10,6

Ouder-Amstel

Molenkade-Industrieweg

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

Amsterdam

Hamerstraatgebied

Amsterdam

herprofilering

Amsterdam

Cruquiuswerkgebied

Amsterdam

herprofilering

17,0

Amsterdam (haven)

Carel Reynierszhaven

Amsterdam

herprofilering

60,0

Amsterdam (haven)

Hornhaven / Truckcenter

Amsterdam

revitalisering

53,0
30,8

31,0

16,5

6,0
32,9

Huizen

t Plaveen (overig incl. havengebied)

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

Huizen

t Plaveen (BNI-terrein)

Gooi en Vechtstreek

herprofilering

0,6

Edam

Slobbeland / Julianaweg

Zaanstraak-Waterland

revitalisering

42,8

Edam

Oosterhuizerweg

Zaanstreek-Waterland

herprofilering

46,4

Zaanstad (haventerreinen)

Achtersluispolder

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

Totaal

99,0
608,50
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Tabel 10 | Categorie D-projecten
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang opgave
bruto ha.

Den Helder

De Schooten

Kop van NH

Facelift

6

Hollands Kroon

Winkelerzand

Kop van NH

Facelift

20

Texel

Oude Schild

Kop van NH

Facelift

3,2

Enkhuizen

Ketenwaal

West-Friesland

Facelift

17

Bergen

De Weidjes

Regio Alkmaar

facelift

8

Bergen

Damweg

Regio Alkmaar

facelift

3

Castricum

Schulpstet

Regio Alkmaar

Facelift

Heerhugowaard

De Frans

Regio Alkmaar

revitalisering

32

4

Haarlemmermeer

Vicon

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

16,0

Amsterdam

Landlust

Amsterdam

Amsterdam (Haven)

Autoterminal verdichting (Westhaven)

Amsterdam

revitalisering

Bussum

De Nieuwe Vaart

Gooi en Vechtstreek

herprofilering

10

Hilversum

Korte Noorderweg

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

4,0

Hilversum

Liebergerweg

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

10,0

8,5
47,0

Hilversum

Oude Amersfoortseweg

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

9,0

Naarden

Gooimeer-Zuid

Gooi en Vechtstreek

Revitalisering en
herprofilering

25

Naarden

Gooimeer-Noord

Gooi en Vechtstreek

herprofilering

14

Zaanstad

Krommenie Oost (incl. Noordervaartdijk)

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

3,9

Zaanstad

Aris van Broekweg

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

2,4

Totaal

243,0
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4.4 Doorkijk naar periode 2014-2020
Vanuit de regionale herstructureringsprogramma’s
worden de volgende projecten aangedragen voor de
periode 2014-2020.
Tabel 11 | Projecten 2014-2020
Gemeente

Terrein

Regio

Type
herstructurering

Omvang opgave
bruto ha.

Den Helder

Westoever

Kop NH

herprofilering

47

Hollands Kroon

Industrieweg

Kop NH

facelift

25
10

Hollands Kroon

Kruiswijk

Kop NH

revitalisering

Hollands Kroon

Robbenplaat 1

Kop NH

facelift

8

Den Helder

Kooypunt fase1

Kop NH

facelift

7,5

Hollands Kroon

Visserijhaven

Kop NH

facelift

3

Texel

Den Burg NW

Kop NH

facelift

11

Hollands Kroon

Den Oever Kom

Kop NH

facelift

3

Hoorn

Gildenweg

West-Friesland

facelift

5

Wervershoof

De Kaag-Oost

West-Friesland

revitalisering

10

Opmeer

De Veken

West-Friesland

revitalisering

3

Enkhuizen

Krabbersplaat

West-Friesland

herprofilering

10

Castricum

Castricummerwerf

Regio Alkmaar

facelift

5

Castricum

Schulpstet

Regio Alkmaar

facelift

4

Heerhugowaard

De Frans

Regio Alkmaar

revitalisering

Alkmaar

Overdie

Regio Alkmaar

herprofilering

Haarlemmermeer

De Liede (bestaand)

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

49,0

Uithoorn

de Kwakel

Amstelland-Meerlanden

revitalisering

5,3

Amsterdam

Bedrijvengebied Zuidoost (Amstel III
C+D1+D2+B1), deelgebied 3 t/m 7

Amsterdam

herprofilering

Amsterdam

Zeeburgereiland, Bedrijvenstrook

Amsterdam

revitalisering

20,7

Amsterdam

Bedrijvengebied Zuidoost (Amstel III
C+D1+D2+B1), deelgebied 2 (Klokkenbergerweg e.o.)

Amsterdam

herprofilering

15,0

32
5

156,6

Amsterdam

Bedrijvencentrum Osdorp

Amsterdam

herprofilering

10,0

Amsterdam/ Ouder Amstel

Amstel Business Park (Zuid) (Amstel II)

Amsterdam

revitalisering

68,7

Amsterdam (Haven)

Vervoerscentrum

Amsterdam

herprofilering

5,5

Zandvoort

AWZI

IJmond-Haarlem

herprofilering

3,6

Wijdemeren

Nieuw Walden/Machineweg

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

11,0

Wijdemeren

Rading

Gooi en Vechtstreek

revitalisering

7,0

Purmerend

De Koog

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

35

Zaanstad

D. Sonoyweg

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

14,0

Zaanstad

Breedweer

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

1,4

Zaanstad

Stationsstraat Koog

Zaanstreek-Waterland

revitalisering

1,5

Zaanstad

Zuideinde/Plein13/Dubbele Buurt

Zaanstreek-Waterland

herprofilering

Totaal

2,8
585,6

5
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Publieke middelen
Tabel 12 | Publieke middelen
Rijk

Gedecentraliseerde Topper-gelden
Van Geelgelden
Fes-gelden
Fes-nota ruimteproject
Noordelijke IJ-oevers
HIRB-project Alkmaar

30 mln
1,25 mln

Provincie

HIRB 2009
Statenmotie 5-16
Cofinanciering van Geel-gelden

11,6 mln
10 mln
5,5 mln

27,1 mln

Gemeenten

HIRB 2009
HIRB 2011
Cofinanciering Van Geel-gelden
Noordelijke IJ-oevers

32,2 mln

71,6 mln

13,5 mln
9 mln
Pm

53,8 mln

3,5 mln
35,9 mln

Totaal

152,5 mln

Rijk
Het Rijk zet voor het PHP 2009-2013 de volgende gelden in:
1	13,5 mln gedecentraliseerde “Topper”-gelden (van de 107 mln totaal voor
Nederland).
2

In 2009 toegekende van Geel-gelden.

3	Mogelijk een deel van de 53 mln aan FES-gelden (duidelijkheid hierover komt
na vaststelling van het provinciaal herstructureringsprogramma).
4

FES-nota Ruimte project: Noordelijke IJ-oever (30 mln euro).

Ad 2 Van Geelgelden: het gaat hier om 5 mln voor het Middenhavengebied te
IJmuiden en 4 mln voor het Hembrugterrein te Zaanstad.
Ad 4 Noordelijke IJ-oevers Amsterdam.
Betreft de herontwikkeling van de Buiksloterham.
•

T ransformatie van 33 ha van een in totaal 101 ha groot, verouderd bedrijven
terrein naar een gemengd gebied met wonen, werken en commerciële en
maatschappelijke functies.

•

Verbetering van de bereikbaarheid door aanleg en verbetering van infrastructuur.

•

Verhoging van de aantrekkelijkheid door aanleg van groene oevervoorziening
en een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.

•

Verplaatsing van bedrijven, die onaanvaardbare milieuoverlast veroorzaken,
zodat belemmeringen voor de vestiging van creatieve bedrijven en woning
bouw uit de weg worden geruimd.

Start 2009, oplevering 2016-2020.

Provincie
Het betreft hier de middelen die ingezet worden voor de periode 2009-2013:
•

Extra 10 mln via statenmotie 5-16 (14-12-2009): deze is inzetbaar voor het
vervolg op de HIRB-regeling.1)

1) D
 e HIRB-subsidieregeling waarvoor in totaal 16 miljoen euro is begroot had een oorspronkelijke
looptijd van 2008 tot en met 2011. Vanwege de recessie zijn de middelen versneld ingezet en is het
totale budget van 16 miljoen eind 2009 uitgeput. Provinciale Staten hebben mede gezien het grote
aantal aanvragen in de laatste tender van de HIRB-regeling in 2009 via een motie aangegeven 10
miljoen extra te willen reserveren voor een vervolg van HIRB.
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•
•

•

Via HIRB is in 2009 totaal 10,8 mln aan subsidie

profiteren zijn: Green Park Aalsmeer, A4zone

verstrekt voor fysieke projecten.

West, Beukenhorst, Schiphol Logistics Park,

Daarnaast is totaal 3,5 miljoen euro incidenteel

Amstelveen.

toegekend aan het Middenhavengebied en 2 miljoen

-	in het PMI staat 92,6 mln. opgenomen voor

aan het Hembrugterrein (totale cofinanciering Van

investeringen in de Wilhelminasluis en

Geel-gelden)

Zaanbrug (waarvan de Zaanse bedrijven

Vanuit EFRO zijn er geen herstructureringsprojecten

terreinen profiteren), de Westelijke Randweg

in gang gezet op bedrijventerreinen

Beverwijk (Business Park IJmond en Hout
tuinen), en N242 (Zandhorst Heerhugowaard)

Daarnaast zijn er nog andere geldstromen vanuit de

Van het totaal van 638,6 miljoen aan investeringen kan

provincie die direct of indirect bijdragen aan het

een deel beschouwd worden als indirecte bijdrage aan de

herstructureren van bedrijventerreinen, zoals:

herstructurering van bedrijventerreinen.

•

subsidies voor het opknappen van industrieel
erfgoed, totaal 3 miljoen op bedrijfslocaties te

Gemeenten

Hoorn, Haarlem en Zaanstad en voor de komende

•

jaren nog 3 miljoen aan budget.
•

Cofinanciering HIRB-aanvragen/GSB-middelen voor
herstructurering

investeringen in infrastructuur waardoor bedrijven

•

terreinen beter worden ontsloten. Niet alleen
worden bestaande en nieuwe bedrijventerreinen
daardoor aantrekkelijker, veelal wordt een deel van
de kosten van de infrastructuur betaald uit de

Cofinanciering Van Geel gelden bij Hembrugterrein
en Middenhavengebied

•

Cofinanciering Nota Ruimte-project Noordelijke
IJ-oevers

opbrengsten van bedrijventerreinen. Het gaat dan

Private middelen

vooral om:

De ervaringen van de al lopende HIRB-projecten leert dat

-	opwaardering Westfrisiaweg, waarvoor de

investeringen van de overheden in vooral de openbare

provincie 100 miljoen heeft gereserveerd

ruimte een factor 10 hogere investering oplevert bij

(ontsluiting bedrijventerreinen Heerhugowaard,

Cofinanciering HIRB-aanvragen + multiplier (ervaring

Koggenland, Hoorn en Wervershoof);

Waarderpolder/Achtersluispolder/ Hoorn ’80)

-	omlegging N201, waarvoor in het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur 440

Kasritme financiering

miljoen gereserveerd staat voor de realisatie in

De verwachting over de uitvoering van projecten leidt tot

2010-2014. Bedrijventerreinen die hiervan

het volgende kasritme:

Tabel 13 | Kasritme financiering

Decentralisatie 13,5 mln
10 mln provincie

2010

2011

2012

2013

3 mln

3,5 mln

3,5 mln

3,5 mln

2,5 mln

2,5 mln

2,5 mln

2,5 mln

6
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monitoring en evaluatie
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Op het gebied van monitoring sluiten wij aan bij afspraken uit het Convenant
bedrijventerreinen 2010-2020. Partijen hebben afgesproken om een kwaliteitsslag te
maken met het landelijke monitoringsysteem IBIS. Hierbij wordt specifiek
aandacht besteed aan de monitoring van de herstructureringsopgave.
In het kader van een jaarlijkse enquête dragen gemeenten bij de provincie gegevens
aan over bedrijventerreinen. De verkregen gegevens worden verwerkt in de
Provinciale Bedrijventerreinenmonitor. Deze monitor is een digitale databank,
waarin op kavelniveau de status van de bedrijventerreinen wordt bijgehouden (GISsysteem). De monitor is toegankelijk voor gemeenten en regio’s van Noord-Holland.
Vanuit de monitor leveren we data aan het Ministerie van VROM op basis van een
landelijk afsprakenconvenant voor de vulling van IBIS.
De monitor geeft ook inzicht in de voortgang van nieuwe en te herstructureren
bedrijventerreinen, hoewel de kwaliteit van de gegevens over herstructurering tot
voor kort te wensen overliet. Met de inventarisatie, uitgevoerd om voldoende
gegevens voor het PHP aan te leveren, kan ook hier een flinke kwaliteitsslag
gemaakt worden. Ook is inzichtelijk hoeveel hectaren terrein van de initiatieffase
is omgezet in planvorming, uitvoering en oplevering van het bedrijventerreinen en
om wat voor soort bedrijventerreinen het gaat. Zo wordt in één oogopslag duidelijk
wat de stand van zaken is van herstructurering en ontwikkeling van
bedrijventerreinen.
Het PHP 2009-2020 moet beschouwd worden als levend document. Jaarlijks zal
bijstelling van het programma plaatsvinden. Tegelijk met de jaarlijkse enquête zal
informatie worden verzameld over de lopende projecten in het kader van het PHP.
Jaarlijks wordt ook deze voortgang met het rijk uitgewisseld.
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bijlagen

gestarte projecten 2009, 2010 en 2011
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Tabel 14 | Gestarte projecten 2009
Project

Omvang Opgave
in ha

Fase

Bijdrage
Provincie

Totale
kosten

Bijdrage
Rijk

Bijdrage
derden
(niet zijnde
de gemeente)

Herstructurering bedrijventerrein Oudorp, fase 2 - Gemeente Alkmaar

43,00 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 374.500

€ 4.180.000

€ 1.250.000

€ 58.500

Duurzame herstructurering Stora-terrein - Haven Amsterdam

4,50 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 795.091

€ 2.271.688

-

-

Herstructurering bedrijventerreinen
Spoorzicht - Gemeente Haarlemmermeer

39,60 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 105.000

€ 400.000

-

€ 140.000

Duurzame Revitalisering Bedrijventerreinen De Oude Veiling - Gemeente
Hoorn

10,00 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 139.139

€ 397.540

-

€ 557.000

Duurzame herstructurering ADM-terrein - Haven Amsterdam

25,00 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 1.500.000

€ 9.700.000

-

-

Herstructurering bedrijventerrein De
Koog - Gemeente Purmerend

26,00 Revitalisering/
facelift

Afgerond

€ 204.750

€ 602.187

-

-

Industrieterrein De Veken - Gemeente
Opmeer (HIRB en PNH Wegbeheerder)

56,00 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 2.388.750

€ 2.730.000

-

-

Herstructurering Schelphorst Noord Gemeente Hollands Kroon

2,20 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 679.350

€ 3.965.000

-

-

RIVA-Kavel - Gemeente Amsterdam/
Projectbureau Noordwaarts

4,50 Revitalisering

Afrondingsfase

€ 115.530

€ 330.086

-

-

Revitalisering De Volger - Gemeente
Graft- de Rijp

12,30 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 602.500

€ 1.203.184

-

€ 241.000

Industrieweg/Bedrijfsweg De Tocht Gemeente Stede Broec

35,00 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 437.500

€ 925.000

-

€ 177.500

7,00 Revitalisering/
facelift

Uitvoeringsfase

€ 499.140

€ 1.684.780

-

€ 328.000

Uitvoeringsfase

€ 743.751

€ 1.653.030

-

€ 909.279

Molenkade te Duivendrecht - Gemeente Ouder Amstel
Bedrijventerreinen Beverkoog en
Overdie - Gemeente Alkmaar

30 (excl. Revitalisering
Oudorp)

Herontwikkeling Industrieterrein Oosterzij te Heiloo

1,54 Herprofilering

Voorbereidingsfase

€ 411.750

€ 823.500

-

€ 411.750

Herstructurering en herprofilering
Molenstraat te Uitgeest

0,82 Herprofilering

Uitvoeringsfase

€ 200.000

€ 695.992

-

-

Herstructurering bedrijventerreinen
Hornmeer te Aalsmeer

31,00 revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 669.000

€ 1.338.000

-

-

Bedrijvencentrum Osdorp te Amsterdam

18,00 Herprofilering

Uitvoeringsfase

€ 1.500.000

€ 8.223.074

-

€ 6.723.074

Herstructurering bedrijventerrein Uithoorn

90,00 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 800.000

€ 15.334.315

-

€ 700.000

Bruynzeel Terrein - Gemeente Zaanstad

4,50 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 150.000

€ 1.350.000

-

-

Zaanstad Triple D duurzame waardereactie

nvt Heel Zaanstad

Uitvoeringsfase

€ 795.018

€ 3.000.000

-

-

88,20 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 3.500.000

€ 15.000.000

€ 5.000.000

-

5,00 Herprofilering

Uitvoeringsfase

€ 2.000.000

€ 7.300.000

€ 4.000.000

-

Herstructurering Polanenpark

27,00 Herprofilering

Uitvoeringsfase

-

-

-

-

Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oevers

33,00 herprofilering/
transformatie

Uitvoeringsfase

-

€ 65.905.189 € 30.000.000

-

€ 18.633.519 € 149.060.378 € 40.250.000

€ 10.246.103

Herstructurering Middenhavengebied
Ijmuiden
Herstructurering Hembrugterrein
Zaanstad

Totaal

564,16
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Tabel 15 | Gestarte projecten 2010
Project

Omvang Opgave
in ha

Fase

Bijdrage
Provincie

Totale
kosten

Bijdrage
Rijk

Bijdrage
derden
(niet zijnde
de gemeente)

2 Herprofilering

Uitvoeringsfase

€ 500.000

€ 4.949.209

-

-

Modernisering openbare ruimte Graan
voor Visch Zuid -Gemeente Haarlemmermeer

16,5 Revitalisering/
Facelift

Uitvoeringsfase

€ 70.000

€ 280.000

-

-

Herinrichting Nieuwe Havenweg - Gemeente Hilversum

25 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 86.000

€ 344.000

-

-

Herstructurering bedrijventerreinen
Legmeer - Gemeente Amstelveen

26 Revitalisering

Financiële/
voorbereindings fase

€ 157.050

€ 628.200

-

€ 208.100

Werkerf Schepenbergweg, deelgebried 1 - Gemeente Amsterdam

15 Herprofilering

Financiële/
voorbereindings fase

€ 497.000

€ 2.819.200

-

-

Revitalisering bedrijventerreinen Beverkoog -Gemeente Alkmaar

60 Revitalisering/
Facelift

Voorbereidingsfase

€ 216.250

€ 930.000

-

-

Herstructurering Hamerstraatgebied
- Gemeente Amsterdam Stadsdeel
Noord

28 Revitalisering/
Facelift

Voorbereidingsfase

€ 235.750

€ 943.000

-

-

Revitalisering bedrijventerreinen De
Mossel I - Gemeente Langedijk

6 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 32.596

€ 125.000

-

-

bedrijventerreinen De Oude Werf - Gemeente Heiloo

9 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 321.096

€ 1.333.344

-

€ 69.135

Finaciële fase

€ 233.378

€ 1.360.000

-

-

Herprofilering Hooglandterrein - Haven Amsterdam

Ontsluiting Zuiderhout - Gemeente
Zaanstad

8,90 Revitalisering

Totaal

196,40

€ 2.349.120 € 13.711.953,44

€ 277.235

Tabel 16 | Gestarte projecten 2011
Project

Subsidie
regeling

Ruimtelijke besparing Beverkoog Gemeente Alkmaar

HIRB Light

Herstructurering de X-helling IV - Gemeente Amsterdam/ Noordwaarts

Omvang Opgave
in ha

Fase

Bijdrage
Provincie

Totale
kosten

Bijdrage
Rijk

Bijdrage
derden
(niet zijnde
de gemeente)

60,00 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 500.000

€ 8.600.000

-

€ 2.500.000

HIRB Light

16,40 Herprofilering

Uitvoeringsfase

€ 325.000

€ 1.300.000

-

-

Herstructurering Food Center Amsterdam - Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam
(OGA)

HIRB Light

16,50 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 350.000

€ 1.400.000

-

-

Gemboterrein Duurzaam - Gemeente
Amsterdam / Stadsdeel Noord

HIRB Light

2,40 Revitalisering

Uitvoeringsfase

€ 427.500

€ 1.729.020

-

-

Water Amstel III - Gemeente Amsterdam / Zuidoostlob

HIRB Light

15,00 Herprofilering

Voorbereidingsfase

€ 500.000

€ 2.017.835

-

-

Businesscase herstructurering Noord - HIRB Gemeente Weesp
Light

75,50 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 125.000

€ 525.000

-

-

Herontwikkelen terrein Bottelier,
Waarderpolder - Gemeente Haarlem

HIRB Privaat

1,40 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 1.114.473

€ 4.979.946

-

-

Verbinding bedrijventerreinen - Gemeente Alkmaar

HIRB Privaat

0,00 Revitalisering

Voorbereidingsfase

€ 452.500

€ 900.000

-

-

Totaal

187,20

€ 3.794.473 € 21.451.801

€ 2.500.000

HAARLEM, maart 2012

sche ambitie

 Gedeputeerde Staten
Datum

Onderwerp

Ons kenmerk

2009-49867

Zienswijzen ex artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening;
ontwerp van het bestemmingsplan "Distriport Noord-Holland".

Bezoekadres
Houtplein 33
Haarlem

Raad van de gemeente Koggenland
Postbus 21
1633 ZG AVENHORN

Postadres
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Tel

(023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Directie

Behandeld door
E-mail

Subsidies, Handhaving en Vergunningen
J.G. van Turen
turenj@noord-holland.nl

Telefoon

(023) 514 3917

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

-

Geachte raad,
Op 25 augustus 2009 ontvingen wij uw kennisgeving van de tervisielegging
van het ontwerp van het bestemmingsplan “Distriport Noord-Holland.
Het ontwerp geeft ons uit het oogpunt van de provinciale belangen aanleiding
zienswijzen naar voren te brengen.
In de toelichting op het bestemmingsplan wordt op verantwoorde wijze
aandacht besteed aan provinciaal van belang zijnde aspecten. Veelal wordt
daaraan geen vervolg gegeven, door verankering daarvan in de regels.
Duurzaamheid
Zo wordt duurzaamheid als een belangrijk uitgangspunt geformuleerd.
Aangegeven wordt dat het bedrijvenpark een voorbeeldfunctie moet innemen.
Hiervoor zijn in de toelichting de volgende randvoorwaarden geformuleerd.
1. 15% ruimtewinst;
2. 10% toepassing duurzame energie;
3. 50 hectare groene inpassing;
4. Opstellen beeldkwaliteitplan voor goede landschappelijke inpassing;
5. Parkmanagement.
15% ruimtewinst
In de toelichting op het plan wordt aangegeven, dat het terrein zodanig moet
worden opgezet dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van beschikbare
ruimte. Daarmee in tegenstelling lijkt de formulering op pagina 15 van de
toelichting: “bedrijven hebben de vrijheid hun kavel naar eigen wens in te delen”.
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In de regels van het plan is geen borging geformuleerd die de ruimtewinst
formaliseert. Wij doen in deze de suggestie in de toelichting een Floor Space
Index (FSI) te verwoorden en te verankeren in de regels, die 15% ruimtewinst
tot uitdrukking brengt. Wij geven u in overweging daarover op korte termijn in
contact te treden met een ambtelijk vertegenwoordiging van de provincie
(J.G. van Turen).
10% toepassing van duurzame energie
De ambitie is te komen tot een CO2 neutrale ontwikkeling en bij voorkeur energie
opwekkend. Daarnaast gaat er een hogere EPC-norm gelden dan de thans in het
bouwbesluit geldende. Achteraf zal een GPR-score van minimaal 7 gescoord
worden op alle individuele thema’s die in het onderzoek zijn genoemd.
De verwoording in de toelichting is zeer bemoedigend. Verwezen wordt in deze
naar privaatrechtelijke overeenkomsten (waaronder een antirieure overeenkomst
met de gemeente) waarin de duurzaamheidsaspecten worden vastgelegd. Graag
zien wij in de regels op het plan een passage opgenomen die de toepassing van
10% duurzame energie borgen.
50 hectare landschappelijk groene inpassing en opstellen beeldkwaliteitsplan
Aan de groene inpassing is in de toelichting op het plan veel aandacht besteed.
Met name richting Berkhout en in relatie tot de Ecololgische Hoofdstructuur
(EHS). Voor de uiteindelijke inrichting van het gebied in relatie tot de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden zal een beeldkwaliteitsplan
worden gemaakt.
Parkmanagement
Parkmanagement is een belangrijke stap om duurzaamheid te realiseren. Aan
gegeven wordt dat daaraan invulling wordt gegeven door een privaatrechtelijke
overeenkomst tussen partijen. Graag zien wij in de regels op het plan een passage
opgenomen die parkeermanagement borgen.
Lokale bedrijven
In de toelichting op het plan wordt aangegeven dat 8 ha netto kan worden
aangewend voor lokale bedrijven. In de regels is het onderscheid tussen
regionaal (70 ha. netto) en lokaal bedrijventerrein (8 ha. netto) niet verankerd.
Regionale afstemming
Van belang is dat er een goede afstemming plaats zal vinden tussen de terreinen
Distriport en ’t Zevenhuis in Hoorn. Dit is ook meegenomen als voorwaarde in
artikel 2.4 uit de borgovereenkomst van juni 2008. Daarin is de provincie met de
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ontwikkelaars van Distriport overeengekomen dat zij zullen bijdragen aan de
totstandkoming van een afstemmingsovereenkomst (met ‘t Zevenhuis) en, indien
deze afstemmingsovereenkomst niet tot stand komt, dat participatie in beider
GREX-en door beide ontwikkelaars wordt gerealiseerd.
In de toelichting op het plan staat vermeld dat er een afstemming moet komen:
“De concrete invulling van het terrein zal worden afgestemd met de gewenste
ontwikkeling van het terrein ‘t Zevenhuis te Hoorn”. Wij stellen u voor in het
bestemmingsplan voor Distriport het volgende in de regels vast te leggen:
- Distriport faciliteert de bedrijvendoelgroep Transport & Distributie (met
verwijzing naar de SBI-codering);
- Distriport mag maximaal 40% (van 70 hectare netto) gemengde overige
bedrijvigheid huisvesten;
- Distriport mag doelgroep Transport & Distributie faciliteren met kavels groter
en kleiner dan 1,5 hectare;
- Distriport mag alleen gemengde overige bedrijvigheid fasiliteren op kavels
groter dan 1,5 ha;
- Invulling van de maximale 35 ha netto voor bovenregionale vraag betreft alleen
bedrijven die afkomstig zijn van buiten West-Friesland;
Uitgangspunten voor de fasering van de hoeveelheid aangeboden hectares.
Om tegemoet te komen aan de regionale vraag naar bedrijventerreinen en te
voorkomen dat overaanbod ontstaat, mag maximaal 70% (54,6 hectare) van
Distriport voor 2020 gerealiseerd worden en 30% daarna.
Fasering betekent geen beperking op tempo van ontwikkeling, maar kan wel
aangepast worden aan de hand van periodieke monitoring door de Provincie
Noord-Holland.
Kantoren
Het bestemmingsplan voorziet onder andere in een kantoorontwikkeling van op
1 ha/10.000 m² als zichtlocatie langs de A7.
- ons provinciale locatiebeleid maakt vestiging van kantoren (zonder balie),
die onderdeel zijn van in dit vestigingsmilieu gevestigde bedrijven,
mogelijk tot een maximaal van 2000 m² B.V.O. en een maximum van 50%
van de totale vloeroppervlakte per bedrijf. Het bestemmingsplan voorziet
daar ook in.
- in zeer uitzonderlijke gevallen zijn grotere (solitaire) kantoren toegestaan,
als deze voor het functioneren van het bedrijventerrein als geheel
onontbeerlijk zijn (tot maximaal 10% van de vloeroppervlakte van het
terrein)
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Vestiging van solitaire kantoren zoals voorzien in het ontwerp-bestemmingsplan
kan dus alleen als er een duidelijke relatie/link is met de daar gevestigde
bedrijven. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt geen rechtvaardiging
aangedragen voor het afwijken van het locatiebeleid, zodat wij moeten
constateren dat er voor solitaire kantoren op Distriport geen plaats is.
Westfrisiaweg
Het bestemmingsplan houdt in onvoldoende mate rekening met de verdubbeling
van de Westfrisaweg. Daarnaast constateren wij dat het plan geen rekening
houdt met de reeds bestaande kabels en leidingen langs het huidige tracé.
Wij schatten in dat de waterstrook een flink eind terug moet worden geplaatst
(8 á 10 meter). Wij geven u in overweging daarover op korte termijn in contact te
treden met een ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie (J.G. van Turen).
Gelet op het bovenstaande brengen wij zienswijzen naar voren omtrent het
ontwerp van het bestemmingsplan “Distriport Noord-Holland”, met betrekking
tot de volgende aspecten:
- Westfrisiaweg - geen rekening gehouden met verdubbeling van de weg;
- Solitaire kantoren - in strijd met het locatiebeleid;
- Duurzaamheid - wel in de toelichting, niet in de regels verwoord.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter
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Geachte raad,
Op 25 augustus 2009 ontvingen wij uw kennisgeving van de tervisielegging
van het ontwerp van het bestemmingsplan “Distriport Noord-Holland.
Het ontwerp geeft ons uit het oogpunt van de provinciale belangen aanleiding
zienswijzen naar voren te brengen.
In de toelichting op het bestemmingsplan wordt op verantwoorde wijze
aandacht besteed aan provinciaal van belang zijnde aspecten. Veelal wordt
daaraan geen vervolg gegeven, door verankering daarvan in de regels.
Duurzaamheid
Zo wordt duurzaamheid als een belangrijk uitgangspunt geformuleerd.
Aangegeven wordt dat het bedrijvenpark een voorbeeldfunctie moet innemen.
Hiervoor zijn in de toelichting de volgende randvoorwaarden geformuleerd.
1. 15% ruimtewinst;
2. 10% toepassing duurzame energie;
3. 50 hectare groene inpassing;
4. Opstellen beeldkwaliteitplan voor goede landschappelijke inpassing;
5. Parkmanagement.
15% ruimtewinst
In de toelichting op het plan wordt aangegeven, dat het terrein zodanig moet
worden opgezet dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van beschikbare
ruimte. Daarmee in tegenstelling lijkt de formulering op pagina 15 van de
toelichting: “bedrijven hebben de vrijheid hun kavel naar eigen wens in te delen”.
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In de regels van het plan is geen borging geformuleerd die de ruimtewinst
formaliseert. Wij doen in deze de suggestie in de toelichting een Floor Space
Index (FSI) te verwoorden en te verankeren in de regels, die 15% ruimtewinst
tot uitdrukking brengt. Wij geven u in overweging daarover op korte termijn in
contact te treden met een ambtelijk vertegenwoordiging van de provincie
(J.G. van Turen).
10% toepassing van duurzame energie
De ambitie is te komen tot een CO2 neutrale ontwikkeling en bij voorkeur energie
opwekkend. Daarnaast gaat er een hogere EPC-norm gelden dan de thans in het
bouwbesluit geldende. Achteraf zal een GPR-score van minimaal 7 gescoord
worden op alle individuele thema’s die in het onderzoek zijn genoemd.
De verwoording in de toelichting is zeer bemoedigend. Verwezen wordt in deze
naar privaatrechtelijke overeenkomsten (waaronder een antirieure overeenkomst
met de gemeente) waarin de duurzaamheidsaspecten worden vastgelegd. Graag
zien wij in de regels op het plan een passage opgenomen die de toepassing van
10% duurzame energie borgen.
50 hectare landschappelijk groene inpassing en opstellen beeldkwaliteitsplan
Aan de groene inpassing is in de toelichting op het plan veel aandacht besteed.
Met name richting Berkhout en in relatie tot de Ecololgische Hoofdstructuur
(EHS). Voor de uiteindelijke inrichting van het gebied in relatie tot de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden zal een beeldkwaliteitsplan
worden gemaakt.
Parkmanagement
Parkmanagement is een belangrijke stap om duurzaamheid te realiseren. Aan
gegeven wordt dat daaraan invulling wordt gegeven door een privaatrechtelijke
overeenkomst tussen partijen. Graag zien wij in de regels op het plan een passage
opgenomen die parkeermanagement borgen.
Lokale bedrijven
In de toelichting op het plan wordt aangegeven dat 8 ha netto kan worden
aangewend voor lokale bedrijven. In de regels is het onderscheid tussen
regionaal (70 ha. netto) en lokaal bedrijventerrein (8 ha. netto) niet verankerd.
Regionale afstemming
Van belang is dat er een goede afstemming plaats zal vinden tussen de terreinen
Distriport en ’t Zevenhuis in Hoorn. Dit is ook meegenomen als voorwaarde in
artikel 2.4 uit de borgovereenkomst van juni 2008. Daarin is de provincie met de
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ontwikkelaars van Distriport overeengekomen dat zij zullen bijdragen aan de
totstandkoming van een afstemmingsovereenkomst (met ‘t Zevenhuis) en, indien
deze afstemmingsovereenkomst niet tot stand komt, dat participatie in beider
GREX-en door beide ontwikkelaars wordt gerealiseerd.
In de toelichting op het plan staat vermeld dat er een afstemming moet komen:
“De concrete invulling van het terrein zal worden afgestemd met de gewenste
ontwikkeling van het terrein ‘t Zevenhuis te Hoorn”. Wij stellen u voor in het
bestemmingsplan voor Distriport het volgende in de regels vast te leggen:
- Distriport faciliteert de bedrijvendoelgroep Transport & Distributie (met
verwijzing naar de SBI-codering);
- Distriport mag maximaal 40% (van 70 hectare netto) gemengde overige
bedrijvigheid huisvesten;
- Distriport mag doelgroep Transport & Distributie faciliteren met kavels groter
en kleiner dan 1,5 hectare;
- Distriport mag alleen gemengde overige bedrijvigheid fasiliteren op kavels
groter dan 1,5 ha;
- Invulling van de maximale 35 ha netto voor bovenregionale vraag betreft alleen
bedrijven die afkomstig zijn van buiten West-Friesland;
Uitgangspunten voor de fasering van de hoeveelheid aangeboden hectares.
Om tegemoet te komen aan de regionale vraag naar bedrijventerreinen en te
voorkomen dat overaanbod ontstaat, mag maximaal 70% (54,6 hectare) van
Distriport voor 2020 gerealiseerd worden en 30% daarna.
Fasering betekent geen beperking op tempo van ontwikkeling, maar kan wel
aangepast worden aan de hand van periodieke monitoring door de Provincie
Noord-Holland.
Kantoren
Het bestemmingsplan voorziet onder andere in een kantoorontwikkeling van op
1 ha/10.000 m² als zichtlocatie langs de A7.
- ons provinciale locatiebeleid maakt vestiging van kantoren (zonder balie),
die onderdeel zijn van in dit vestigingsmilieu gevestigde bedrijven,
mogelijk tot een maximaal van 2000 m² B.V.O. en een maximum van 50%
van de totale vloeroppervlakte per bedrijf. Het bestemmingsplan voorziet
daar ook in.
- in zeer uitzonderlijke gevallen zijn grotere (solitaire) kantoren toegestaan,
als deze voor het functioneren van het bedrijventerrein als geheel
onontbeerlijk zijn (tot maximaal 10% van de vloeroppervlakte van het
terrein)
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Vestiging van solitaire kantoren zoals voorzien in het ontwerp-bestemmingsplan
kan dus alleen als er een duidelijke relatie/link is met de daar gevestigde
bedrijven. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt geen rechtvaardiging
aangedragen voor het afwijken van het locatiebeleid, zodat wij moeten
constateren dat er voor solitaire kantoren op Distriport geen plaats is.
Westfrisiaweg
Het bestemmingsplan houdt in onvoldoende mate rekening met de verdubbeling
van de Westfrisaweg. Daarnaast constateren wij dat het plan geen rekening
houdt met de reeds bestaande kabels en leidingen langs het huidige tracé.
Wij schatten in dat de waterstrook een flink eind terug moet worden geplaatst
(8 á 10 meter). Wij geven u in overweging daarover op korte termijn in contact te
treden met een ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie (J.G. van Turen).
Gelet op het bovenstaande brengen wij zienswijzen naar voren omtrent het
ontwerp van het bestemmingsplan “Distriport Noord-Holland”, met betrekking
tot de volgende aspecten:
- Westfrisiaweg - geen rekening gehouden met verdubbeling van de weg;
- Solitaire kantoren - in strijd met het locatiebeleid;
- Duurzaamheid - wel in de toelichting, niet in de regels verwoord.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord-holland.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 8 november 2012 13:40
Distriport/Zevenhuis : Brief gem Hoorn
2012-1102-Brief Hoorn incl brf aan D.pdf

Zie bijgaande brief, ter kennisname, van de gemeente Hoorn.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 17 juli 2012 12:45

informatie Distriport
RE jaagweg.htm; jaagweg.htm; 2007 04 25 Verslag Stuurgroep Jaagweg nr 4
concept.doc

Heren,
Bijgaand stuur ik jullie:
1. de mail die ik 19 april aan Jaap Bond heb toegestuurd ter voorbereiding op de stuurgroep (de mail waarin ik
aangeef: â€œMaar m.i. past de provincie nu meer een rol op afstand.â€ );
2. een concept-verslag van de stuurgroep van 25 april 2007; een definitief verslag heb ik niet kunnen vinden;
3. de informatie (per mail) die begin januari 2007 op verzoek van Henk Helming aan Ton Hooijmaijers is gestuurd
Met vriendelijke groet,

1

Van:
Verzonden: donderdag 19 april 2007 14:09
Aan: Bond, dhr. J.H.M. (Jaap)
CC:
Onderwerp: jaagweg

Bond

Bijlagen: Toezeggingen Jaagweg op een rij.doc
Beste Jaap,
Het leek mij goed (na overleg met Cees Cottaar) om je voor maandag kort de situatie rond bedrijventerrein Jaagweg te schetsen:
Aanleiding Jaagweg:
Opgenomen als regionaal bedrijventerrein in Ontwikkelingsbeeld NHN. In een van de laatste concepten van het
Ontwikkelingbeeld werd volgorde van ontwikkelen van Jaagweg en Westfrisia-Noord gewisseld (eerst ontwikkelen van Jaagweg
en na 2014 Westfrisia-Noord). Dat was tegen de zin van gemeente (Wester-) Koggenland. Koggenland bleef dan ook lang
vasthouden aan op z’n minst gelijktijdige ontwikkeling van Jaagweg en Westfrisia-Noord.
Belang Jaagweg:
De regio heeft nog weinig hectaren beschikbaar (alleen bij Opmeer nog zo’n 8 ha, plus opnieuw uitgeefbare hectares bij het
Greenery-terrein (17,5 ha)), terwijl de uitgifte bij alleen al Hoorn de afgelopen jaren 6 ha per jaar was. Die krapte heeft er wel toe
geleid dat de herstructurering van Hoorn’80 (54 ha netto) serieus is aangepakt.
De berekende behoefte aan regionaal bedrijventerrein tot 2014 is 80 ha, waarvan Jaagweg er 70 invult. De krapte wordt verhoogd
vanwege het uitblijven van realisatie van de uitbreiding van WFO/ABC bij Wervershoof en het transformeren van binnenstedelijke
bedrijventerreinen bij Hoorn (Holenweg 8,5 ha en van Aalstweg 5 ha).
Betrokken partijen:
Gemeente Koggenland die aanvankelijk negatief stond tegenover ontwikkelen van Jaagweg omdat zij vonden dat eerst
Westfrisia-Noord ontwikkeld moest worden. In april/mei 2006 veranderde de houding omdat door gemeentelijke herindeling
het bedrijventerrein Jaagweg bij Hoorn gevoegd zou kunnen worden. Door snel kenbaar te maken dat zij het terrein wel
wilde ontwikkelen voorkwam de gemeente (toen nog Wester-) Koggenland dat het terrein door Hoorn ontwikkeld zou
worden. De gemeenteraad staat nog zeer aarzelend tegenover participatie in de ontwikkeling van Jaagweg, mede
vanwege berichten dat de Jaagweg financieel niet haalbaar zou zijn.
Private ontwikkelaars de Peyler en Zeeman hebben al vroeg kenbaar gemaakt het bedrijventerrein te willen ontwikkelen.
Belang van de Peyler is om direct aan de slag te kunnen met bijvoorbeeld energie uit asfalt op het terrein (specialiteit van
Ooms). Belang van Zeeman is om ook uitplaatsingscapaciteit te hebben voor bedrijven die op andere plekken zitten (zoals
op de Holenweg te Hoorn, maar ook in andere lintdorpen) waarop Zeeman middels ontwikkelen van
woningbouw/detailhandel verdiencapaciteit heeft. Deze partijen hebben inmiddels opties/koopcontracten op alle gronden
van de locatie Jaagweg.
NHN: wil via het mede ontwikkelen van regionale bedrijventerreinen mede verantwoordelijkheid dragen voor projecten van
regionaal belang.
Rol provincie:
Vanuit het belang van de totstandkoming van het regionaal bedrijventerrein heeft de provincie de rol van aanjager gespeeld en nu
er een aantal partijen zijn die collectief het bedrijventerrein willen ontwikkelen (participeren) verschuift die rol naar bewaken van de
inhoudelijke uitgangspunten voor het bedrijventerrein (zie ook bijgevoegd document van de besluitvorming binnen de provincie tot
nu toe). De provincie vormde in het begin een stuurgroep samen met de gemeente. Later sloten ontwikkelingsbedrijf (NHN) en
private partijen aan en ligt het voor de hand om de stuurgroep te laten bestaan uit de partijen die participeren in de ontwikkeling
(private partijen, NHN en gemeente). De provincie blijft op afstand betrokken via NHN. Gemeente en private partijen willen graag
de provincie in de stuurgroep houden, ook omdat zij graag meer subsidie willen hebben voor ontwikkeling van de Jaagweg. Maar
m.i. past de provincie nu meer een rol op afstand.
Financiën Jaagweg:
De ontwikkelingscombinatie Zeeman Vastgoed en De Peyler hebben opties genomen op een gebied ter grootte van 140 ha.
Maximaal uitgeefbaar aan regionaal bedrijventerrein volgens het Ontwikkelingsbeeld NHN is 70 ha. In de berekeningen rond de
financiële haalbaarheid van de Jaagweg (uitgevoerd door BRO in opdracht van de provincie) is uitgegaan van een oppervlakte
van 105 ha (conform het door de gemeente in 2004 gevestigde Wet Voorkeursrecht Gemeente). Door de langgerekte vorm van
de kavels in het gebied bleek het niet haalbaar om uit te komen op die 105 ha. Het verwerven van die 140 ha is, voor de goede
orde, wel een eigen risico dat de private partijen hebben genomen. Dit levert gelijk een financieel probleem op omdat er ten
opzichte van de 140 ha te weinig uitgeefbare hectares zijn, ook als aan de 70 ha regionaal terrein er 8 ha lokaal bedrijventerrein
aan toegevoegd wordt (is mogelijk via de regionale bedrijventerreinenvisie). Gemeente en private partijen geven aan dat er zo’n
4,4 mln subsidie bij zou moeten om het project voldoende rendabel te maken. Eigen berekeningen van provinciale planeconoom

jaagweg htm[6-3-2018 10:42:48]

geven echter aan dat er in de gepresenteerde exploitatie nog ruimte zit voor een positief saldo van 10 mln (bij totale kosten van 82
mln), daarbij uitgaande van de door de provincie toegezegde 1 mln euro voor de groene buffer. Er wordt daarbij ook ruimte
ingebouwd voor het bieden van voldoende kwaliteit op het terrein. De extra kwaliteiten die we op het terrein willen bieden zoals
voorbeeldwerking duurzame energie en intensief ruimtegebruik bij kwalitatief hoogwaardige uitstraling kunnen marktconform
gerealiseerd worden.
In de exploitatie is rekening gehouden met een totale bijdrage vanuit de Jaagweg aan ontsluiting (5 ton) en opwaardering van de
Westfrisiaweg (5,5 mln). Discussie over die bijdrage en de kosten van de opwaardering van de Westfrisiaweg loopt nog evenals
het overleg met de gemeente over vormgeving ontsluiting en opwaardering.
Als bijlage stuur ik je een samenvatting van de provinciale besluitvorming rond de Jaagweg.
Met vriendelijke groet,

Projectleider Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen

jaagweg htm[6-3-2018 10:42:48]

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste

dinsdag 17 juli 2012 18:25

verslag gesprek 16-7
Verslag gesprek Riensema en Rem (16 07 2012).doc

Edwin,

Hierbij ontvangen jullie het conceptverslag van ons gesprek van gisterochtend. Willen jullie aanvullingen, correcties
e.d. met â€˜wijzigingen bijhoudenâ€™ in de tekst aanbrengen?
Verder wil ik vragen of jullie je reactie deze week naar

en mij kunnen terugmailen.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Frederikspark 10, 2012 JE HAARLEM
T (023) 514 40 03
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Dag

woensdag 18 juli 2012 10:47
);
)
RE: verslag gesprek 16-7
Verslag gesprek Riensema en Rem (16 07 2012) cr.doc

en

Hierbij het document retour waar edwin en ik beiden naar hebben gekeken,
ik ben daar niet handig in: mijn opmerkingen worden ingeleid met CR.

keurig via wijzigingen bijhouden,

Ik zie graag het definitieve verslag tegemoet.
Groeten,
Van:
Verzonden: dinsdag 17 juli 2012 18:25
Aan:
CC:
Onderwerp: verslag gesprek 16-7
Beste
Hierbij ontvangen jullie het conceptverslag van ons gesprek van gisterochtend. Willen jullie aanvullingen, correcties
e.d. met â€˜wijzigingen bijhoudenâ€™ in de tekst aanbrengen?
Verder wil ik vragen of jullie je reactie deze week naar

en mij kunnen terugmailen.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Frederikspark 10, 2012 JE HAARLEM
T (023) 514 40 03

1

Van:
donderdag 19 juli 2012 10:56

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

RE: verslag gesprek 16-7

Beste
Hartelijk dank voor jullie commentaar. Hierbij ontvangen jullie het definitieve verslag. Jullie opmerkingen zijn daarin
verwerkt.
Groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 18 juli 2012 10:47
);
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: verslag gesprek 16-7
Dag

en

Hierbij het document retour waar edwin en ik beiden naar hebben gekeken, edwin keurig via wijzigingen bijhouden,
ik ben daar niet handig in: mijn opmerkingen worden ingeleid met CR.
Ik zie graag het definitieve verslag tegemoet.
Groeten,
Van:
Verzonden: dinsdag 17 juli 2012 18:25
Aan:
CC:
Onderwerp: verslag gesprek 16-7
Beste
Hierbij ontvangen jullie het conceptverslag van ons gesprek van gisterochtend. Willen jullie aanvullingen, correcties
e.d. met â€˜wijzigingen bijhoudenâ€™ in de tekst aanbrengen?
Verder wil ik vragen of jullie je reactie deze week naar Dennis en mij kunnen terugmailen.
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

1

Frederikspark 10, 2012 JE HAARLEM
T (023) 514 40 03
E
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VOORWOORD
Voor u ligt de Economische Agenda 2012-2015 van de provincie Noord-Holland. In deze Economische Agenda
staat wat we als provincie de komende vier jaar gaan doen om de internationale concurrentiepositie van onze
provincie te verbeteren. Daarbij kiezen we voor het versterken van de sterke en kansrijke sectoren in onze
economie, zoals de agribusiness in het noorden en de ﬁnanciële en zakelijke dienstverlening en logistiek in
het zuiden, en leggen we de focus op de thema’s Kenniseconomie & Innovatie, Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme.
De Economische Agenda moet ruimte bieden om in te spelen op de actualiteit. Zo levert bijvoorbeeld de
ontwikkeling van Het Nieuwe Werken niet alleen interessante nieuwe inzichten op, maar heeft het ook een
directe invloed op de behoefte aan kantoorruimte. We zullen daar in de nabije toekomst dan ook rekening mee
moeten houden bij de behoefteraming van kantoorruimte
Voor het thema werklocaties richten we ons de komende jaren op een zorgvuldige planning van nieuwe
bedrijventerreinen en het efficiënt benutten van de bestaande terreinen. We willen dat er ruimte wordt
gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen door eerst de mogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen te
benutten door te intensiveren en te herstructureren.
Voor de versterking van de samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs
moeten onderwijsinstellingen meer tijd investeren in relaties met de praktijk.
De leer- en kennisarrangementen zijn succesvolle manieren om onderwijs en
bedrijfsleven samen te brengen, het onderwijs positief te beïnvloeden,
innovatieve vraagstukken op te lossen en studenten uit het hele land bekend
maken met de mogelijkheden en de bedrijven in Noord-Holland.
We bouwen verder op de goede resultaten die de afgelopen periode zijn geboekt.
Zoals de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB), de regionale promotie met projecten als ‘Amsterdam
bezoeken, Holland zien’, de afspraken over bedrijventerreinen en kantoren in
Plabeka en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf via het project
Kansenkanon. Ter illustratie van succesvol verlopen projecten komen in deze
agenda ook een aantal ondernemers aan het woord over de resultaten van
verschillende projecten.
In de afgelopen periode is ook een begin gemaakt met een betere samenwerking
tussen overheid, ondernemers en onderwijs&onderzoek. Zo is de Amsterdam
Economic Board opgericht en is in Noord-Holland Noord een begin gemaakt met
clustergerichte samenwerking. Ik vind deze samenwerking tussen de drie o’s
essentieel voor het versterken van de concurrentiepositie en zet daar met deze
agenda krachtig op in.
Met deze Agenda ben ik er van overtuigd dat Noord-Holland het beste is uitgerust
om vanuit de eigen kracht de onzekere economische ontwikkelingen het hoofd te
bieden en uit mag zien naar bestendige en duurzame economische groei.

Jan van Run, gedeputeerde Economische Zaken, Onderwijs en Arbeidsmarkt
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1.1 Aanleiding
De wereld heeft de ﬁnancieel-economische crisis nog niet achter zich gelaten.
Nederland laat weliswaar in 2010 en 2011 een bescheiden economische groei zien.
Maar er zal nog een lange periode nodig zijn om de zware klappen weer te boven te
komen aangezien het herstel traag verloopt 1) en er grote onzekerheden zijn over te
verwachten economische groei. Zo voorzag De Nederlandse Bank in september 2011
een nieuwe afkoeling van de conjunctuur en worden aanwijzingen voor een doubledip of beter: aanhoudende stagnatie sterker2). We verkeren dus nog steeds in
economisch zwaar weer.
DNB-conjunctuurindicator (gestandaardiseerde afwijking van de trend)

3
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92

97
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De Amsterdamse regio geldt in de bescheiden groei van 2010 als nationale koploper
dankzij de winstgroei van exportgeoriënteerde sectoren, maar ook de Zaanstreek
scoorde relatief goed3). Maar ook de regio’s in Noord-Holland Noord zitten nationaal
nog altijd in de middenmoot. Noord-Holland vertoont de laatste jaren een positiever
beeld in de zin van economische groei en werkgelegenheid, dan het landelijk
gemiddelde. De betekenis van Noord-Holland voor de nationale economie is dan ook
groot. Zo vertegenwoordigt de Metropoolregio Amsterdam al 17% van het BNP. Door
de internationale oriëntatie van de Noord-Hollandse economie werken
internationale ontwikkelingen en concurrentie vanuit andere gebieden snel
door. De Metropoolregio Amsterdam is internationaal zeer sterk

We verkeren nog steeds in
economisch zwaar weer. NH
groeit wel sneller dan NL, maar
concurrenten groeien nog
sneller. Bovendien dreigt een
tekort aan beroepsbevolking.

verbonden en is ook sterk in het aantrekken van buitenlandse
investeringen. Buitenlandse bedrijven – de provincie huisvest er ruim

1) De Ned Bank, aug 2011, http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2011/dnb256566.jsp
2) hoogleraar Arnoud Boot, aug 2011, http://nos.nl/artikel/265306-double-dip-recessie-na-recessie.html
3) Rabobank, de regio top-40, 2011, http://overons.rabobank.com/content/images/RegioTop40-201106_tcm64-142095.pdf
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2100- hebben dan ook een belangrijke toegevoegde waarde voor de Noord-Hollandse
economie; zowel in werkgelegenheid als in innovatiekracht via hun investeringen
in onderzoek en ontwikkeling. De concurrentie binnen Europa om deze bedrijven te
huisvesten is echter groot. Internationaal gezien zijn er zowel Europese regio’s als
de zgn. BRICK landen (Brazilië, Rusland, India, China en Korea) die sneller aan
concurrentiekracht winnen dan Noord-Holland. De gevolgen van de globalisering
kunnen onder andere een strijd om toptalent opleveren die ten koste gaat van
Noord-Holland. Tegelijk lijken toekomstige tekorten aan beroepsbevolking een
beperkende factor te worden voor het verbeteren van de concurrentiepositie4).
Hoewel Noord-Holland ten opzichte van het Nederlands gemiddelde een positief
beeld laat zien is er dus gezien de aanhoudende stagnatie in economische groei, de
internationale concurrentie en de ontwikkeling van de beroepsbevolking
allerminst reden om achterover te leunen. Om de concurrentiepositie van NoordHolland in stand te houden of te verbeteren zullen dan ook forse inspanningen
nodig zijn.

1.2 Collegeprogramma en kerntaken
De economische agenda is een nadere invulling van beleidsuitspraken op het gebied
van economie in het collegeprogramma.
Noord-Holland is een provincie waar mensen graag wonen, werken en recreëren.
Wij zien voor onszelf een belangrijke taak weggelegd om dit niet alleen zo te
houden maar ook om de aantrekkingskracht en internationale concurrentiepositie verder te stimuleren.
Uit: collegeprogramma ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’.
Om de regionale economie van Noord-Holland te versterken en het algemene
vestigingsklimaat te verbeteren is focus van de provinciale inzet nodig. Focus die
mede ingegeven wordt door de keuze van de provincie om terug te gaan
naar de kerntaken (Lodders-plus) onder invloed van rijksbezuinigingen
op het Provinciefonds. Voor het uitvoeren van het economisch beleid is
door deze bezuinigingen zo’n 40 miljoen euro beschikbaar in plaats van 68,5
miljoen (inclusief budgetten voor de subsidieregelingen Herstructurering en
Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen en Water als Economische Drager) in
de periode 2008-2011.
De volgende kerntaken zijn benoemd op gebied van economie5):
ŝ

§ ¦§

¨¥¡ ©¡ ¥¢¡ ¢¡¢

¦ ¦
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innovatie en ondernemerschap);
ŝ

§ § ©¢¢¡ ¥¨

§ ¦¥ ¦§¡ ©¢¢¥ ¢¡¢

¦ §©§§¡Ĩ

Deze kerntaken weerspiegelen zich in twee van de twaalf punten van het
coalitieakkoord ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’:
8

Wij kiezen voor een regionale benadering bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord-Holland. Bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied
staat voor ons niet ter discussie. Wat ons betreft mag bestaande
bedrijvigheid niet belemmerd worden door nieuw te bouwen woningen. Wij
zetten ons in voor de aanleg van de 2e zeesluis bij IJmuiden. De daarvoor
gereserveerde middelen blijven beschikbaar.

9

Wij gaan ontwikkelingen op het gebied van kennis en innovatie steunen. Wij
gaan daartoe deelnemen in de Economic Development Board van de metropoolregio Amsterdam en zetten onze deelname aan het programma
kansenkanon – gericht op innovatie in het MKB – voort. Wij blijven ook een
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren.

4) lezing prof dr. P. Tordoir, 14 juli 2011 Zaandam
5) Kaderbrief 2011, Provincie Noord-Holland
6) In 2010 staat Amsterdam 6e in de European Cities Monitor van aantrekkelijke vestigingssteden.

Mede door bezuinigingen focus
op kerntaken regionale
economische samenwerking en
voldoende ruimte voor
economische activiteiten.
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1.3 Doelstelling en thema’s
Het hoofdbelang voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland heeft de
provincie benoemd in de structuurvisie Noord-Holland 2040:
“De provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal
concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en
duurzaam ruimtegebruik.”
In het Collegeprogramma wordt dit hoofddoel onderschreven (zie kader onder § 1.2),
evenals in regionale beleidskaders die door de provincie zijn onderschreven zoals de
Economische Agenda van de Metropoolregio Amsterdam (Global Business Gateway).
Hoofddoelstelling is:
Verbeteren internationale concurrentiepositie van provincie Noord-Holland.
Als indicatoren voor het behalen van deze doelstelling worden benoemd:
ŝ

¡ ¢¥ ¢¡¢

¦ ¥¢ ń¡  £¥¢ ǹǷǸǹĶǹǷǸǼņ ©¡ ¢¢¥Ķ ¢¡ §¡

opzichte van het Europees gemiddelde;
ŝ

§¢£ĶǼ £¢¦§ ©¡  §¥¢£¢¢¥¢ 

¦§¥

§¨¦¦¡  ¢ ¨¦¡¦¦

Gateways.
Laatstgenoemde doelstelling is opgenomen in de Economische Agenda van de
Metropoolregio Amsterdam, vastgesteld in het Platform Regionaal Economische
Structuur Metropool Regio Amsterdam, december 2009 6).
Thema’s:
Het collegeprogramma, de keuze van kerntaken (Kaderbrief 2011), het
bijgaande Economisch Proﬁel NH en de input van de startbijeenkomst
van de Economische Agenda 2012-2015 op 14 juli 2011 in Zaanstad vragen
om invulling van de thema’s innovatie, werklocaties, arbeidsmarkt&onderwijs en
toerisme. Een nadere onderbouwing van de keuze voor deze thema’s wordt gegeven
in bijlage 1 Verantwoording en Monitoring. De focus van deze Economische Agenda
zit daarbij vooral in de wijze waarop binnen de thema’s wordt gekozen voor
agendapunten.

De provincie zet in op verbetering van de internationale
concurrentiepositie door inzet
op de thema’s Kenniseconomie
& Innovatie, Werklocaties,
Arbeidsmarkt & Onderwijs en
Toerisme & Watersport
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1.4 Uitgangspunten en aansluiting bij het beleid van
rijk en regio.
Uitgangspunten
De provincie zal succesvol beleid uit de periode 2008-2011 zo veel mogelijk
voortzetten, uiteraard aangescherpt door de actualiteit. Voorbeelden hiervan zijn
de succesvolle subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB), de economische samenwerking in het Noordzeekanaalgebied middels het Masterplan Noordzeekanaalgebied en op innovatiegebied
het MKB-programma Kansenkanon.
De actuele economische ontwikkelingen maken dat de provincie ook attent moet
blijven op nieuwe ontwikkelingen en daarop moet inhaken, voor zover het van
provinciaal belang is. Dat betekent ook dat tussentijdse bijstelling van de agenda
mogelijk is.
Duurzaamheid loopt als een rode draad door deze agenda.
Duurzaamheid is bij invulling van de thema’s een leidend principe, wat
vooral blijkt uit de invulling van de thema’s innovatie (de keuze voor
‘toekomstbestendige’ clusters waaronder duurzame energie),
werklocaties (zorgvuldig ruimtegebruik en duurzaamheid bij herstructurering) en
toerisme (project Eco XXI en het duurzaam verbeteren van toeristisch aanbod).
Verbetering van de (internationale) concurrentiepositie wordt ook bereikt door
vanuit andere beleidsvelden dan economie. Bereikbaarheid, recreatie, natuur,
cultuur en cultuurhistorie en natuurlijk de Olympische Spelen zorgen voor betere
basisvoorwaarden voor onze concurrentiepositie, maar worden uitgewerkt in
speciﬁeke beleidskaders.
Bereikbaarheid-Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan:
Het collegeprogramma stelt: “Voor ons is duidelijk: zonder goede infrastructuur geen
goede economische ontwikkeling”. “Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde
voor een goede economische en sociale ontwikkeling”. Ten aanzien van bereikbaarheid biedt het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP) het kader om het beleid
van de provincie Noord-Holland voor de komende tijd te ondersteunen.
Het Provinciaal Verkeers en Vervoersplan richt zich op het waarborgen van de
bereikbaarheid bij een verder groeiende mobiliteit. De uitdaging van het PVVP luidt:
Om een positieve bijdrage te kunnen blijven leveren aan de provinciale
economische ontwikkeling en sociaal maatschappelijke ontplooiing van haar
inwoners, zijn forse inspanningen en investeringen op het gebied van verkeer en
vervoer noodzakelijk. De provincie Noord-Holland zorgt samen met haar partners
voor mobiliteit en bereikbaarheid, en daarnaast voor vooruitgang op het gebied
van luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid.Hierdoor behoudt Noord-Holland
haar concurrentiepositie en wint aan aantrekkelijkheid als woon- en werklocatie.
Bij de actualisatie in 2007 is aangegeven dat maatwerk voor speerpunten altijd
nodig zal zijn. Die speerpunten uit het coalitieakkoord voor de komende vier jaar
ten aanzien van bereikbaarheid zijn: investeren in de bereikbaarheid over de weg
en een integraal OV-concept. Momenteel werken wij aan een investeringsstrategie
voor de infrastructuur en een ov-concept. In de eerste geven wij aan in welke
provinciale infrastructuur wij tot 2020 willen investeren. In de tweede geven wij
het Randstadnet en het netwerk van verbindende lijnen, waarbij wij tevens het
kader aangeven voor het aanvullend en ontsluitend openbaar vervoer dat wij
ﬁnancieel willen ondersteunen.
Cultuur en Economie:
De kerntakendiscussie in 2010 heeft geleid tot een nieuwe koers voor het provinciale
cultuurbeleid. In het nieuwe proﬁel is cultuurhistorie, in relatie tot het ruimtelijkeconomisch domein, als kerntaak benoemd. Verder speelt de provincie ook een

Duurzaamheid is leidend
principe
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belangrijke rol op het gebied van spreiding en kwaliteit van culturele voorzieningen.
In het Coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’
geven het College van Gedeputeerde Staten haar ambities op het gebied van Cultuur,
Erfgoed en Media weer. Gedeputeerde Staten beschouwen, in lijn met het eerder
gekozen nieuwe proﬁel, het behoud van cultureel erfgoed en de regionale spreiding
van culturele voorzieningen tot de kerntaken van de provincie. Het
cultuurhistorisch erfgoed is van belang voor landschappelijke en ruimtelijke
kwaliteit. Cultuurhistorie en cultureel erfgoed dienen echter niet alleen te worden
gezien in relatie tot ruimtelijk beleid, maar ook in vergaande mate in relatie tot
economie en toerisme.
Cultuur en cultuurhistorie dragen bij aan de aantrekkingskracht van de provincie
Noord-Holland. Het culturele en cultuurhistorische aanbod (monumenten,
cultuurlandschap, etc.) maken de provincie aantrekkelijk voor bewoners en
bezoekers. Ook de aanwezigheid van creatieve industrie draagt bij aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.
In het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 zal de verbinding tussen
cultuur en economie daarom een belangrijk thema zijn. In het nieuwe provinciaal
cultuurbeleid wordt ingezet op meer synergie tussen cultuur, toerisme en recreatie.
Als het gaat om creatieve industrie wordt de aansluiting gezocht bij het economische
beleid en speciﬁek bij het kennis- en innovatiebeleid.
Agenda Natuur, recreatie en landschap
Natuur, recreatie en landschap zijn belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en dus voor de Noord-Hollandse economie.
In het coalitieakkoord ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ is
aangegeven dat de aangekondigde Rijksbezuinigingen en decentralisatie van taken
op het gebied van natuur, recreatie en landschap zullen leiden tot een strategische
heroriëntatie van ons beleid voor een vitaal landelijk gebied. Deze heroriëntatie zal
uiteindelijk leiden tot een Agenda natuur, recreatie en landschap met een
bijbehorend uitvoeringsprogramma.
De heroriëntatie vindt plaats omdat een aantal majeure beleidswijzigingen van
Rijkszijde de provincie dwingen om het huidige beleid te herzien.
Rijksambities voor natuur en landschap worden verkleind of soms zelfs geschrapt. Er
komen minder middelen voor beschikbaar en het Rijk hevelt de verantwoordelijkheid
voor verschillende regimes (deels) over naar de provincies, ook via wetgeving.
Inmiddels is er ook een akkoord gesloten tussen het IPO en de staatssecretaris waarin
deze opgaven concreet zijn uitgewerkt. In december zullen de Staten besluiten of zij
dit akkoord accepteren.
Deels wordt deze wijziging ook doorgevoerd via een wijziging van het Rijksbeleid voor
de Ruimtelijke ordening. Rijksbeleid voor de bufferzones, Nationale landschappen en
Nationale parken wordt beëindigd. De nieuwe Rijksstructuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) belegt in deze gebieden niet langer een ruimtelijk beschermingsregime. Wél ziet het Rijk nog een rol voor zichzelf in het groen in de metropoolregio.
De provinciale heroriëntatie richt zich op de voornaamste consequenties van de
bovenstaande veranderingen op het provinciaal beleid voor natuur, recreatie en
landschap. Hierbij wordt zowel een uitspraak gedaan over de ambities als over de
(bestaande en nieuwe) middelen die de provincie inzet om deze doelen ook
daadwerkelijk te bereiken. Naar verwachting wordt de agenda Natuur, recreatie en
landschap medio 2012 in Provinciale Staten behandeld. In de Agenda Natuur,
Recreatie en Landschap wordt uiteraard ook rekening gehouden met de nauwe relatie
tussen recreatie en toerisme.
Olympische Ambitie 2028
In het collegeakkoord heeft het college aangegeven ‘onverkort de ambitie te steunen
om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen’. Het Olympisch Plan
(OP2028) van Nederland kent drie speerpunten; een vitale samenleving, excellente
prestaties en economische impact. Internationale en beeldbepalende sport-
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evenementen kunnen optimaal benut worden om te laten zien waar Nederland,
maar ook de provincie Noord-Holland goed in is. (Inter)nationale aandacht zorgt
voor bekendheid van de provincie en Nederland. Van positieve aandacht kan het
bedrijfsleven mee proﬁteren. Met deze evenementen kan met dezelfde reden het
toerisme naar een hoger plan worden gebracht. Ook hebben deze evenementen vaak
een grote economische impact binnen de provincie. Zo leverde het WK Baanwielrennen de provincie Gelderland €1,3 miljoen aan economische impact op.
Een andere economische pijler is innovatie. Binnen de topsport ontstaan vaak
innovaties die breder inzetbaar zijn dan alleen voor de sport, zoals bij topsportaccommodaties of mediatoepassingen. Binnen het OP2028 is het de bedoeling deze
innovaties dan ook beter te gaan benutten.
De provincie heeft de afgelopen jaren daarom dan ook geïnvesteerd in talentontwikkeling en sportevenementen. En zal dat de komende jaren blijven doen.
Topsportevenementen dragen niet alleen bij aan het trackrecord voor het OP2028,
maar zijn dus ook van economische waarde voor de provincie, zowel op het gebied
van toerisme en recreatie als op het gebied van innovatie.

Samen uitvoeren
De directe invloed van de provincie op de economie is beperkt. Veelal zorgt de
provincie voor smeerolie die de samenwerking van verschillende partijen
bevordert, in het bijzonder de samenwerking tussen overheid,
ondernemers en onderwijs&onderzoek. Bij alle activiteiten in deze
agenda zoeken wij volop samenwerking met andere partijen. Onze positie als
middenbestuur tussen rijk en regio is daarbij bepalend. Hoewel onze inzet per
agendapunt kan verschillen kan de rol van de provincie zich in algemene zin het
beste laten omschrijven als regisseur en makelaar die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen initieert of voortzet. Per agendapunt wordt die rol
nader uitgewerkt.

Afbakening:
Zoals aangegeven in het voorwoord wordt naast de Economische Agenda de agenda
Landbouw en Visserij opgesteld. Belangrijke economische onderwerp als
agribusiness en vitaal platteland worden daar uitgewerkt. Daarnaast heeft ook het
beleid gericht op duurzame energie een duidelijke economische invalshoek. Het
cluster duurzame energie komt kort aan de orde in de paragraaf over clustersamenwerking in Noord-Holland Noord, maar wordt uitgereider beschreven in het
Koersdocument Duurzame Energie.
Europees beleid: Smart Specialisation
In het najaar van 2010 publiceerde de Europese Commissie(EC) haar rapport over het
toekomstige innovatiebeleid: Innovatie Unie. In dit rapport concludeerde de
Commissie dat Europa achterblijft bij landen als Japan en de VS op het gebied van
innovatie. Redenen hiervoor zijn dat het wetenschappelijk onderzoek in de EU te
versnipperd is, er te weinig in R&D geïnvesteerd wordt (Europa investeert gemiddeld 1,7
% van haar BNP in R&D, de VS ongeveer 3 %) en veel regio’s succesvolle concepten van
andere regio’s kopiëren, zonder daarbij stil te staan bij de haalbaarheid van het concept
in de eigen regio. Tijd voor verandering, volgens de Commissie, waarvoor zij o.a. het
cohesiebeleid wil inzetten. Zij lanceerde daarom het concept van ‘Smart
Specialisation’, waarbij een deel van de structuurfondsen wordt geoormerkt voor
innovatie. Om voor dit geoormerkte deel in aanmerking te komen, dienen de regio’s
naar de mening van de EC een Smart SpecialisationStrategy op te stellen. Dit zijn
regionale strategieën waarin de regio’s op basis van hun sterkten sectoren/clusters
kiezen waarin Europees en nationaal geld geïnvesteerd wordt om zo de gewenste
specialisatie op het gebied van R&D en innovatie te realiseren. Dit moet ertoe leiden dat
regio’s vanuit hun eigen kracht inzetten op een beperkt aantal sectoren en hun keuzes
proberen uit te bouwen tot de top van de EU of zelfs de wereld. Samenwerking tussen
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen speelt hierbij een belangrijke rol.

Provincie regisseur en makelaar
die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen
initieert/voortzet.
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Op het moment van schrijven van deze agenda is nog onduidelijk in hoeverre de
Commissie Smart SpecialisationStrategies verplicht zal stellen voor alle regio’s in de
EU die met EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) willen
investeren in innovatie. De Randstadprovincies en de vier grote steden treffen intussen
voorbereidingen om, zo nodig, met een gezamenlijke Smart SpecialisationStrategy
voor het landsdeel West te komen.
Rijksbeleid: inzet op Topsectoren
Begin 2011 kondigde minister Verhagen de focus op negen topsectoren aan.
Vooraanstaande ondernemers en onderzoekers uit deze sectoren boden in juni hun
aanbevelingen aan voor de versterking van de concurrentiepositie. In de brief “Naar
de Top” reageert het kabinet op hun voorstellen.
De negen topsectoren zijn: high tech systemen en materialen, energie, creatieve
industrie, logistiek, agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, life sciences en
health, water, en chemie. Alle sectoren werken verder samen in een task force
voor het aantrekken van hoofdkantoren van internationale bedrijven.
De topteams wordt gevraagd nog dit jaar innovatiecontracten af te sluiten tussen
bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. In het voorjaar van 2012 maakt minister
de bedragen bekend die de verschillende topsectoren kunnen verwachten voor het
hun contracten.
Ambitie van het kabinet:
ŝ
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Belangrijkste maatregelen:
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investeringen in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven en participatie voor
600 miljoen door NWO, KNAW en de toegepaste in de innovatiecontracten.
ŝ
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innovatiefonds van 500 miljoen, een garantieregeling voor ondernemingsﬁnanciering en garantiebudget van het borgstellingskrediet voor het MKB.
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onderwijs, Centra voor Innovatief Vakmanschap voor MBO en de Centers of
Expertise voor HBO.
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promotie en gerichte en gezamenlijke handelsmissies door verschillende
overheden en bedrijven uit de topsectoren.
ŝ
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onderzoeksinstellingen uit bepaalde sectoren in één regio.

De provincie sluit aan op de clusterbenadering van rijk, Europa en regio (AEB,
Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord) en stelt de regionale
samenwerking tussen overheid, onderzoek/onderwijs en ondernemers
centraal in het versterken van de internationale concurrentiepositie.
Uitgangspunt is dat knelpunten en kansen effectiever kunnen worden opgepakt
wanneer een goede wisselwerking bestaat tussen ondernemers,
onderwijs&onderzoek en de overheid. Deze drie werelden hebben traditioneel
gezien verschillende functies: het creëren van welvaart, het produceren van kennis
en het coördineren van verschillende belangen. In een goede wisselwerking tussen
de drie o’s, ook wel de triple helix-aanpak of gouden driehoek genoemd, wisselen de
partijen hun soms strijdige rollen in voor een gezamenlijke koers.

Regionale samenwerking
tussen overheid, ondernemers
en onderwijs/onderzoek krijgt
centrale plaats.
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Speciale aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250
medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99% in deze categorie7). Zij zijn
verantwoordelijk voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven en bieden werkgelegenheid aan 60% van de werknemers. Dat geeft op zichzelf al reden genoeg
aandacht te besteden aan het MKB. Het rijk geeft aan dat er speciﬁeke aandacht
nodig is voor het stimuleren van innovatie bij het MKB (Topsectorenbeleid).
Daarnaast blijkt het voor MKB-ers lastig te zijn om voldoende ﬁnanciering te krijgen
voor investeringen in innovaties (Topsectorenbeleid). Het MKB zal dan ook speciale
aandacht krijgen in de Economische Agenda, zoals aangekondigd in het
collegeprogramma:
Wij blijven het MKB ondersteunen op het gebied van innovatie en zullen
onderzoeken hoe wij dat het best kunnen doen.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke economische drager in NoordHolland. Wij zullen het “kansenkanon” voortzetten.

1.5 Investeringen
In de periode 2012-2015 wordt met het uitvoeren van de Economische Agenda zo’n 40
miljoen euro geïnvesteerd in de Noord-Hollandse economie. De 14 miljoen
voor de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB) maakt daarvan een groot deel uit. De ervaring bij
HIRB leert dat door de investering van de provincie er bij gemeenten en bedrijven een
veelvoud (bij HIRB een factor 10) van deze investeringen bijkomt.
Thema
Kenniseconomie en Innovatie
Werklocaties
Arbeidsmarkt&onderwijs
Toerisme
Ondersteunend beleid
Totaal gereserveerd

Financiën 2012-2015
7.600.000
14.880.000
1.300.000
6.600.000
10.968.800
41.362.800

De verdeling van de middelen is op hoofdlijnen/thema’s aangegeven waardoor het
beter mogelijk wordt om in te spelen op actuele en nieuwe economische kansen.

1.6 Leeswijzer
De Economische Agenda 2012-2015 is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 2 waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen worden aangegeven
voor Noord-Holland. In hoofdstuk 3 tot en met 6 worden per thema de agendapunten
uitgewerkt volgens steeds dezelfde opbouw:
ŝ
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In hoofdstuk 7 worden drie beleidsinstrumenten uitgewerkt die ondersteunend zijn
aan de hoofdthema’s. Ten slotte wordt in bijlage 1 een verantwoording over de keuze
van de thema’s gegeven en een toelichting gegeven over de clusteraanpak. Daarnaast
wordt samengevat welke afrekenbare doelen met deze agenda worden behaald.
In de teksten worden met ‘tekstballonnen’ kort de hoofdlijnen aangegeven. Waar
interessante verwijzingen naar webpagina’s te vinden zijn worden zogenaamde
QR-codes gebruikt, waardoor via de fotocamera’s van mobiele telefoons snel deze
informatie kan worden opgehaald.

7) CBS, MKB-servicedesk, www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-mkb-nederland.htm
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Samenvattende conclusie:
Noord-Holland is minder dan ander regio’s in Nederland geraakt door de klap van de
ﬁnancieel-economische crisis van 2008/2009 Ook in de herstel dat daarna volgde
lijkt Noord-Holland het niet slecht te doen. De trend die al sinds 2002 bestaat dat
Noord-Holland een betere groeiprestatie levert dan Nederland als geheel, zet zich
voort. Ook in groei van het aantal banen ‘scoort’ Noord-Holland opvallend goed ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde, hoewel er ook regio’s zijn waar een afname
te zien is (IJmond en Gooi en Vechtstreek). Door het open karakter van de economie
liggen er ook bedreigingen op de loer: internationaal gezien zijn er zowel Europese
regio’s als de zgn. BRICK landen (Brazilië, Rusland, India, China en Korea) die
sneller aan concurrentiekracht winnen.
Een uitdaging is de daling van de potentiële beroepsbevolking die zich door de
vergrijzing al binnen enkele jaren voordoet. Alleen Amsterdam, Zaanstad en
Haarlemmermeer weten zich langer aan deze trend te onttrekken. Extra inzet op
toenemende arbeidsproductiviteit via het stimuleren van innovatie is dan ook
noodzakelijk, evenals een goede aansluiting van onderwijs op de vraag van het
bedrijfsleven. En hoewel de potentie van de kenniseconomie met het aantal
creatieve banen in de Metropoolregio hoog lijkt, kan er bij het innovatievermogen en
vermarkten van innovaties nog veel verbeterd worden. Centraal bij het verder
verbeteren van de Noord-Hollandse concurrentiepositie staat dan ook een goede
afstemming tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek.
De vergrijzing levert ook nieuwe economische kansen op, bijvoorbeeld voor de
economisch gezien belangrijke toeristische sector. Wil deze sector echter kunnen
blijven groeien, dan moet er wel tegemoet gekomen worden aan de steeds kritischer
en veeleisende consument. De sector moet worden geprofessionaliseerd en
investeringen in kwaliteit, diversiteit, duurzaamheid en digitalisering zijn van
belang. Ook moet er een oplossing gevonden worden voor de dalende
beroepbevolking waar juist een arbeidsintensieve toeristische sector last van heeft.
De beschikbaarheid van voldoende werklocaties vormt alleen voor speciﬁeke
segmenten (kadegebonden of havengerelateerde bedrijven en bedrijven met een
hoge milieucategorie) een probleem. Door overaanbod staat de kwaliteit van de
werklocaties wel onder druk. Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het
verbeteren van bestaande locaties zijn dan ook noodzakelijk.

Drie algemene trends
Vergrijzing
In de afgelopen 5 jaar is er een aanzienlijke verschuiving in de leeftijdsamenstelling
van de bevolking te zien. De bevolking tussen 25 en 45 jaar is sterk afgenomen, met
als gevolg daarvan ook een afname van het aantal jonge kinderen dat geboren
wordt. De bevolking tussen 60 en 70 jaar is sterk toegenomen. Deze
verschuiving is een gevolg van de geboortegolf in de naoorlogse jaren en van
een structurele daling van het geboortecijfer in de jaren ’70 en ’80. Demograﬁsche
ontwikkeling is een langzaam proces dat gevolgen heeft over een termijn van
tientallen jaren. Het noorden van de provincie vergrijst relatief sterker o.a. door het
vertrek van jongeren naar de stedelijke gebieden in het zuiden. In Noord-Holland Zuid
blijft de bevolking relatief jong door een voortdurende toestroom van jonge migranten
uit zowel binnen- als buitenland. Daarmee blijft ook het aantal geboorten hoog.8)

Verstedelijking
Vanaf 2000 zijn er twee opvallende demograﬁsche ontwikkelingen: de daling van
de buitenlandse migratie en de grotere belangstelling voor het wonen in grote
steden. Vanaf 2000 groeit de bevolking in het zuiden van de provincie relatief
gezien voor het eerst sterker dan in het noorden van de provincie. Na 2005 is er
8) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm

Het noorden vergrijst sneller,
het zuiden blijft relatief jong
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sprake van een vestigingsoverschot in Noord-Holland Zuid. Het zijn met name
jonge hoog opgeleide mensen die vertrekken van de perifeer gelegen gebieden naar
de stedelijke omgevingen in het zuiden, en dan met name naar Amsterdam.
Deze jongeren keren bovendien vaak niet terug. Zij vormen een gezin en

Stedelijke omgeving A’dam
in trek bij hoogopgeleiden
en bedrijven

krijgen kinderen in de grootstedelijke gebieden. De aantrekkingskracht
van het verstedelijkte zuiden wordt met name bepaald door de
arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden en de opleidingsmogelijkheden. Dit lijkt ook
een zichzelf versterkende factor, want ook voor bedrijven is het aantrekkelijk om
zich in de stad te vestigen, zowel door het grote hoogwaardige arbeidsaanbod als
door de aanwezigheid van gelijksoortige bedrijven.9)

Globalisering
Nederland heeft als karakteristiek een exportgedreven land te zijn: het positieve saldo
van de handelsbalans (export – import) draagt in grote mate bij aan de groei van het
Bruto Binnenlands Product (BBP). Door het open karakter van de Nederlandse economie
is de groei ook sterk afhankelijk van internationale (economische) ontwikkelingen.
Het herstel van de economie na de recessie in 2009 was sterk exportgedreven
(buitenlandse vraag). De binnenlandse vraag10) bleef achter en is nog steeds niet
hersteld. Net als in andere Europese landen is de economische conjunctuur in Nederland
sterk afhankelijk van internationale trends en verhoudingen die snel kunnen
veranderen.

Economische groei
Economische groei voor Nederland wordt gemeten in het Bruto Binnenlands Product,
voor de provincie in Bruto Regionaal Product (BRP).11) Typerend is dat Noord-Holland
vanaf 2002 (2006 uitgezonderd) een betere groeiprestatie levert dan Nederland als geheel.
Bron: CBS, 2011.
Volumemutaties BBP NL en BRP NH

NH presteert vanaf 2002
structureel beter dan NL

6
5

Volumemutaties in %

4
3
2
1
0
-1
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-2
-3

Nederland
Noord-Holland (PV)

-4

De hogere groei van het BRP van Noord-Holland ten opzichte van Nederland is mede
te verklaren door de sectorstructuur. Noord-Holland heeft ten opzichte van
Nederland een relatief klein aandeel in de industrie sector (zie tabel met de Bruto
Toegevoegde Waarde (BTW) per sector en regio12)) waardoor het BRP minder
schommelt dan het BBP van Nederland.

9) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm
10) Hier gezien als particuliere consumptie.
11) Het bruto binnenlands product (BBP) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land. De economische groei wordt
namelijk afgemeten aan de volume-ontwikkeling van het BBP. Dit is de som van de in het binnenland gevormde toegevoegde waarde (CBS, 2011).
12) De (bruto) toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik
(aankoopprijzen) (CBS, 2011).
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Bruto Toegevoegde Waarde in miljoenen € (basisprijzen) per sector en regio in 2008*, absoluut en in % van aandeel sector
in BTW per regio
Sectoren

Nederland

NoordHolland

Het Gooi
en Vechtstreek

GrootAmsterdam

Zaanstreek

Agglomeratie
Haarlem

IJmond

Alkmaar
en
omgeving

Kop van
NoordHolland

9.566
(2%)

1.066
(1%)

30
(0%)

369
(1%)

26
(1%)

10
(0%)

34
(1%)

99
(2%)

498
(6%)

135.356
(26%)

14.419
(15%)

910
(13%)

6.169
(10%)

1.415
(36%)

799
(15%)

2.391
(43%)

1.138
(19%)

1.600
(19%)

Handel en horeca

76.952
(15%)

16.952
(18%)

1.568
(22%)

11.229
(19%)

568
(15%)

747
(14%)

633
(11%)

988
(17%)

1.219
(15%)

Vervoer en
communicatie

35.136
(7%)

7.985
(8%)

247
(3%)

6.295
(11%)

143
(4%)

226
(4%)

320
(6%)

304
(5%)

450
(5%)

147.303
(28%)

33.999
(36%)

2.333
(33%)

24.352
(41%)

944
(24%)

1.630
(32%)

1.166
(21%)

1.635
(28%)

1.939
(23%)

Overheid en
onderwijs

58.880
(11%)

9.493
(10%)

529
(7%)

4.943
(8%)

380
(10%)

788
(15%)

422
(8%)

818
(14%)

1.614
(19%)

Gezondheidzorg

46.971
(9%)

7.538
(8%)

748
(11%)

3.916
(7%)

318
(8%)

661
(13%)

482
(9%)

675
(11%)

739
(9%)

Overige
dienstverlening

19.155
(4%)

3.896
(4%)

720
(10%)

2.055
(3%)

112
(3%)

310
(6%)

166
(3%)

278
(5%)

255
(3%)

529.319
(100%)

95.351
(100%)

7.084
(100%)

59.328
(100%)

3.908
(100%)

5.171
(100%)

5.613
(100%)

5.934
(100%)

8.313
(100%)

Landbouw,
bosbouw en visserij
Industrie en bouw

Zakelijke en ﬁnanciële
dienstverlening

Alle economische
activiteiten

Bron: CBS, 2011; *=voorlopige cijfers
2005
2010
2011
2015
2020

165
166

Kop van Noord-Holland

215
213

West Friesland

273
282

Alkmaar en omgeving
IJmond

159
162

Waterland

150
151

Beperkte bevolkinggroei tot
2020, m.u.v. A’dam dat steviger
blijft doorgroeien

163
179

Zaanstreek

780
833

Amsterdam
221
224

Agglomeratie Haarlem

322
347

Amstelland-Meerlanden
244
246

Gooi&Vechtstreek
0
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600

700

Bron: CBS, augustus 2011; prognoses 2015 en 2020 door SEO Economisch Onderzoek februari 2011.

In het noorden van Noord-Holland wordt nog tot 2030 bevolkingsgroei verwacht, maar
zal de groei verminderen. Vanaf 2030 zal de bevolking in grote delen gaan dalen. In de
Kop van Noord-Holland zal de daling iets eerder inzetten en ook wat sterker zijn dan in
West-Friesland en regio Alkmaar. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen
gemeenten en in de tijd. Lokaal is nu al sprake van bevolkingsdaling, met name in Den
Helder. In het zuiden van Noord-Holland zal de bevolking blijven groeien, van bijna 2
miljoen in 2008 tot 2.29 miljoen in 2040. Ook binnen het zuiden van Noord-Holland is
er echter een sterke differentiatie. De regio’s Waterland, IJmond en Gooi & Vechtstreek
krijgen ook te maken met een structurele bevolkingsdaling, terwijl vooral in
Amsterdam en Amstel-Meerlanden de bevolking tot 2040 nog blijft groeien.13)

13) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm

800

900
x1000
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De ontwikkeling van de beroepsbevolking vertoont grote gelijkenis met de
bevolkingsontwikkeling. Een groot verschil is echter dat in een aantal regio’s de
beroepsbevolking al binnen afzienbare tijd kan gaan krimpen. Onderstaande
ﬁguur toont de beroepsbevolking (werkzaam en niet werkzaam) van Noord-Holland
per regio. Hierin zijn de prognoses opgenomen van de beroepsbevolking in 2015 en
2020. Deze ﬁguur toont dat in bepaalde regio’s in 2015 al sprake zal zijn van een
dalende beroepsbevolking ten opzichte van 2010, namelijk de regio’s Kop van NoordHolland, IJmond, West-Friesland en Waterland. De regio’s Amsterdam en AmstelMeerlanden vertonen echter nog steeds een groei van de beroepsbevolking.

2005
2010
2015
2020

81
77

Kop van Noord-Holland

101
99

West Friesland

131
135

Alkmaar en omgeving
IJmond

75
74

Waterland

74
70

Beroepsbevolking daalt binnen
enkele jaren in Kop, IJmond,
W-Friesland en Waterland.
A’dam en Amstel-Meerlanden
blijft groeien.

86
91

Zaanstreek

108
110

Agglomeratie Haarlem

409
440

Amsterdam
159
173

Amstelland-Meerlanden
112
112

Gooi&Vechtstreek
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Bron: realisaties 2005 en 2010 : CBS,; prognoses 2015 en 2020 SEO Economisch Onderzoekfebruari 2011.

Vooral door de ontwikkelingen in Amsterdam heeft Noord Holland als geheel een
grotere groei van de beroepsbevolking dan Nederland. De groeicijfers nemen echter
af en de verwachting is dat de arbeidsmarkt de komende jaren krapper zal worden.
De druk om onbenut arbeidspotentieel (zowel bij werkende als niet werkende
inwoners) in te schakelen zal toenemen. De mate waarin bedrijven erin slagen om
arbeidskrachten aan te trekken en efficiënt in te zetten zal in steeds sterkere mate
een voorwaarde worden voor (regionaal) economisch succes.

Graﬁek Jaarlijkse groei beroepsbevolking Noord-Holland en Nederland 2005-2020
3,5 %

Arbeidsmarkt NH wordt
krapper, maar in NL als geheel
wordt dit probleem nog
nijpender.

3%
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Provincie Noord-Holland
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0%
-0,5 %
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Bron: realisaties 2005 t/m 2010 : CBS,; prognoses 2011, 2015 en 2020 SEO Economisch Onderzoekfebruari 2011.
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Onderstaande tabel biedt meer inzicht in de impact van de vergrijzing op de werkzame
beroepsbevolking in Noord-Holland.
Werkzame beroepsbevolking in 2009
Regio’s
Kop van Noord-Holland

Totaal 55-64 jr.

55-59 jr.

60-64 jr.
2.320

7.380

5.060

West Friesland

16.553

11.879

4.674

Alkmaar en omgeving

13.369

9.629

3.740

IJmond

9.475

6.118

3.357

Waterland

7.972

4.821

3.151

Zaanstreek

8.368

6.273

2.094

Amsterdam

41.504

24.261

17.243

Agglomeratie Haarlem

17.187

13.015

4.172

Amstelland-Meerlanden

22.234

14.264

7.970

Gooi en Vechtstreek

15.572

11.311

4.262

159.614

106.630

52.984

Provincie Utrecht

70.998

48.510

22.488

Provincie Flevoland

20.499

14.266

6.233

983.517

688.973

294.543

Provincie Noord-Holland

Nederland
Bron: CBS/EBB

Deze tabel maakt duidelijk dat de uitstroom door vergrijzing na 2015 ongeveer gaat
verdubbelen (van ca. 52.984 personen naar 106.630). De komende 3 jaar valt de
vervangingsvraag door de vergrijzing naar arbeid dus nog mee ten opzichte van de 5
jaren die daarna volgen. In een aantal sectoren met een relatief vergrijsd
personeelsbestand (vooral de zorg, het onderwijs en een aantal technische
beroepen) zal de vervangingsvraag nog sterker toenemen. In combinatie

Impact van vergrijzing op
beroepsbevolking vooral na
2015 merkbaar

een soms toenemende vraag (bijvoorbeeld in de zorgsector) is de
verwachting dat vooral in deze sectoren de krapte op de arbeidsmarkt
sterk voelbaar zal zijn. De hoge vervangingsvraag zet zich nog voort tot ongeveer
2035, wanneer het directe effect van de geboortegolf is verdwenen.14)

Werkgelegenheid
Opvallend is dat ondanks de recessie het aantal banen provinciebreed toch is blijven
groeien, en voor 2010 zelfs veel harder dan voor Nederland. Het is vooral Amsterdam
dat een sterke werkgelegenheidsgroei laat zien. Hoewel de groei voor een deel
cosmetisch van aard is15), is de positieve afwijking ten opzichte van Nederland toch
een aanwijzing dat de economie van Amsterdam structureel op een hoger groeipad
ligt dan Nederland. De regio’s IJmond, agglomeratie Haarlem en Gooi& Vechtstreek
laten in 2010 daarentegen een krimp van de werkgelegenheid zien. In Haarlem en
Gooi en Vechtstreek staat de werkgelegenheidsgroei duidelijk onder invloed van een
afnemende beroepsbevolking. De werkgelegenheid in IJmond lijkt vooral sterk
conjunctuurafhankelijk en staat onder invloed van internationale ontwikkelingen
in industrie en logistiek.

14) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm
15) De groei in Amsterdam wordt in een aantal sectoren vooral bepaald door inschrijving van zzp-ers die mogelijk maar
een gedeelte van hun werkweek aan hun bedrijf besteden.
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Aantal banen per regio x1000
Regio’s

2007

2008

2009

2010

Kop van Noord-Holland

66.305

68.512

69.079

71.646

West-Friesland

76.968

79.185

81.479

82.467

107.918

110.107

111.394

113.146

IJmond

Alkmaar en omgeving

68.347

69.880

68.765

67.077

Waterland

49.406

51.603

50.550

51.745

Zaanstreek

63.258

65.599

67.546

70.646

Amsterdam

477.099

489.241

507.575

529.211

88.958

90.269

89.748

88.134

Amstel-Meerlanden

224.049

226.892

225.183

225.500

Gooi & Vechtstreek

111.499

113.173

112.546

109.153

Provincie Noord-Holland
(% groei)

1.333.807
(1,7%)

1.364.461
(2,3%)

1.383.865
(1,4%)

1.408.725
(1,8%)

Nederland
(% groei)

7.812.167
(2,5%)

8.005.104
(2,5%)

8.032.079
(0,3%)

8.033.530
(0,0%)

Agglomeratie Haarlem

NH laat
opvallende groei
werkgelegenheid
zien tov NL

Bron: LISA, 2010.

Bedrijventerreinen en kantoren
Jaarlijks geven gemeenten aan hoeveel hectares bedrijventerreinen zij binnen hun
gemeentegrenzen beschikbaar hebben. Dit kan terstond of niet terstond
beschikbaar zijn. De volgende ﬁguur geeft dit weer voor alle regio’s van NoordHolland. Ook is de gemiddelde uitgifte van 2000-2009 weergegeven en de netto
uitgifte van 2008. In 2008 is er voor vrijwel alle regio’s minder uitgegeven dan
gemiddeld. Doordat de vraag naar bedrijventerreinen de laatste jaren achterblijft
bij de geprognosticeerde behoefte neemt het risico op het ontstaan van overaanbod
toe. Daarom zijn ook recent de afspraken in Plabeka-verband over aanbod aan
werklocaties herzien.

97
Kop van Noord-Holland

7

13
11
17

West Friesland

176

7
13

IJmond

2
3
4
1
1

Agglomeratie Haarlem

20
23

40
29

Zaanstreek

Uitgifte bedrijventerreinen
lager dan gemiddeld.
Overaanbod dreigt.

95

3
5
0
5
6

Waterland

Terstond uitgeefbaar
Niet-terstond uitgeefbaar
In 2008 netto uitgegeven (vraag)
Gemiddelde uitgifte 2000-2009

174
62

Alkmaar en omgeving

122

17

88
341

Amstelland-Meerlanden

6

Amsterdam

36
42
5

Gooi&Vechtstreek

0
1

643

17
383

71

39

0

Bron: Provincie Noord-Holland, 2011.
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Naast de weergegeven situatie in vraag en aanbod aan bedrijventerreinen speelt de
veroudering van de bestaande locaties. Van het totale oppervlakte aan bedrijventerreinen is bijna 30% verouderd, waarvan 80% zich in Noord-Holland Zuid bevindt.
Op 117 terreinen is herstructurering nu of op korte termijn aan de orde, waarvan er
91 in voorbereidende fase verkeren. Daarmee is de herstructurering aardig op
weg, maar het tekort aan ﬁnanciële middelen en capaciteit bij gemeenten

30% bedrijventerreinen
verouderd. Herstructurering
aardig op weg maar ﬁnanciën
vormen een probleem

om de enorme opgave weg te werken blijft een knelpunt.
Onderstaande ﬁguur geeft de situatie van de kantorenmarkt voor de metropoolregio
Amsterdam in januari 2011 weer.16)
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Bron: Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 2011.17)

De “opname”( = het aantal m2 kantoorruimte dat door gebruikers nieuw wordt
betrokken) ligt in 2010 op een vergelijkbaar peil met de jaren ervoor. Er komt echter
voordurend nieuw aanbod op de markt, als gevolg van plannen die een aantal jaren
geleden gemaakt zijn. De markt als geheel wordt niet groter. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar is de totale hoeveelheid m2 dat in gebruik is, afgenomen. Er
blijft daarmee sprake van een voortdurende hoge leegstand van kantoren in de
MRA, een leegstandspercentage van 18%. Het probleem manifesteert zich

Voortdurend hoge leegstand
kantoren

in absolute zin vooral in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden.
Gelukkig neemt het aantal plannen en initiatieven om kantoren te
transformeren naar andere functies toe en vertoont het aantal m2 kantoorruimte in
aanbouw een dalende trend.9)

Ondernemingsklimaat
Een belangrijke en veel gebruikte barometer voor het economisch c.q.
ondernemingsklimaat is de conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze enquête
meet de verwachtingen en realisaties van ondernemers over diverse (bedrijfs-)
economische indicatoren. Conclusies uit deze enquête:

16) De gegevens worden jaarlijks gemeten in januari en zijn een momentopname. Deze gegevens zijn er niet voor
de andere regio’s in Noord-Holland
17) Zuid-Kennemerland = Agglomeratie Haarlem.
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kwartaal van 2009, een uitzondering daargelaten. Daarna is er weer sprake
van een positieve ontwikkeling van de realisaties en verwachtingen: de
antwoorden worden minder negatief of zelfs positief.
ŝ
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winstgevendheid van afgelopen kwartaal is voor Noord-Holland nog niet
boven 0 uitgekomen, de investeringsverwachting is in het tweede kwartaal
van 2011 voor het eerst boven 0 uitgekomen.
ŝ
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een hogere buitenlandse omzet verwacht. De verwachte export en
buitenlandse omzet zijn betrekkelijk vroeg op “0” uitgekomen: rond het 4e
kwartaal van 2009.

ŝ
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Communicatie zijn nog niet op het niveau van het vierde kwartaal van
2008.
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2009 voor de meeste indicatoren op een iets lager niveau.

Innovatie
Innovatie is de drijfveer van de economie. Innovatie kan zowel productgebonden
zijn als procesgebonden. Een belangrijke voorwaarde voor innovatie is investeren,
bijvoorbeeld door Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) en onderwijs (kennisniveau).
Daarnaast is de creatieve sector een graadmeter voor de potentie tot innovatie.
Onderstaande ﬁguur geeft de uitgaven weer van R&D voor Noord-Holland (Bron:
CBS, 2011). De totale investeringen in R&D tonen vanaf 2005 een opwaartse trend.
Deze ontwikkeling is echter niet zuiver toe te schrijven aan bedrijfsinvesteringen,
die een zichtbaar schommelend karakter hebben. Deze schommelingen lijken
afhankelijk te zijn van de algehele economische situatie: (kort) na of tijdens een
neerwaartse economische trend zijn bedrijven vaak terughoudend met het doen
van investeringen.
Uitgaven Research & Development in Noord-Holland
2000
Totaal R&D uitgaven
1800
Bedrijven

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
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2003

2005
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2009

Het aantal HBO/WO opleidingen in 2010 is groter dan het niveau in 2006, maar
evenaart nog steeds niet het aantal opleidingen in 2000.18) Bijkomend is het gegeven
dat veel opleidingen niet goed aansluiten op de vraag naar onderwijs van de student
of arbeidsmarkt. Zo zijn er opleidingen die nu door één universiteit gegeven worden
in plaats van twee vanwege het beperkte leerlingenaantal.
Het aantal creatieve banen is een indicatie van de potentie van een kenniseconomie. Behalve voor ‘sec’ een aandeel in het bruto regionaal product, zorgt de

18) Dit hoeft geen slechte ontwikkeling te zijn. Immers het aantal opleidingen zegt niets over de
kwaliteit van de opleidingen.

30% bedrijventerreinen
verouderd. Herstructurering
aardig op weg maar ﬁnanciën
vormen een probleem
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creatieve industrie ook voor een bijdrage aan het culturele klimaat van een regio en
daarmee aan het vestigingsklimaat. Ook kan creativiteit in zijn algemeenheid in
andere sectoren zorgen voor een toename van de arbeidsproductiviteit en innovatie,
dus voor economische groei. Binnen Nederland is de creatieve industrie (overigens
een zeer heterogene sector, waarvoor geen vaste deﬁnities zijn) in de Metropoolregio
Amsterdam bijzonder sterk vertegenwoordigd.
In het Innovatie-Uniescorebord van de Europese Unie wordt Nederland tot de
Innovatievolgers gerekend en gaan landen als Oostenrijk, België, Engeland,
Duitsland, Finland, Denemarken en Zweden ons qua innovatief vermogen voor.
Nog steeds scoort Nederland hoog als het gaat om wetenschappelijke publicaties
en ook het percentage personen dat een hogere/wetenschappelijke studie

Potentie voor verbetering
innovatieprestatie. Opkomende
economieën als Brazilië en
China verbeteren sneller.

heeft afgerond en het aantal octrooiaanvragen zijn hoger dan
gemiddeld. Nederland blijft achter als het gaat om het vermarkten van
innovaties en bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling. Ten opzichte
van het Europees gemiddelde behouden de Verenigde Staten en Japan hun
voorsprong, verliest de EU een deel van haar voorsprong op Brazilië en China en
behoudt de EU haar voorsprong op India en Rusland.

Trends ten aanzien van toerisme
De gemiddelde toerist is de laatste decennia aanzienlijk kritischer en veeleisender
geworden en het vakantiegedrag is meer divers geworden. Consumenten kiezen
steeds vaker voor verrijkende belevenissen: activiteiten die inspelen op het fysieke
welzijn of de persoonlijke ontwikkeling. De sector dient hierop in te spelen door
meer vraaggericht te gaan werken en te investeren in kwaliteit en diversiteit. Dit
vergt ﬁnanciële en fysieke ontwikkelingsruimte om de nodige kwaliteitsslagen te
kunnen maken, met name ook omdat er in Noord-Holland veel verouderde
verblijfsaccommodaties aanwezig zijn. Ook is sprake van meer aandacht
voor milieuaspecten. Voor de sector zal het daarom steeds belangrijker
worden duurzaam te ondernemen, voor zowel de onderneming als de
omliggende omgeving. Naast duurzaamheid speelt ook digitalisering een steeds
grotere rol; zowel bij de oriëntatie fase voor een vakantiebestemming als ook bij het
boeken, bij het verkrijgen van informatie tijdens de vakantie en om na aﬂoop van
de vakantie ervaringen met elkaar te delen en een beoordeling te geven over de
bezochte bestemming.

Toeristische ontwikkelingen Noord-Holland
Op vakantie gaan is een eerste levensbehoefte geworden waaraan meer geld wordt
uitgegeven dan vroeger. In 2010 ging 81,5% van de Nederlandse bevolking minstens
één keer op vakantie. In totaal zijn er in 2010 door Nederlanders ruim 36 miljoen
vakanties ondernomen: 17,7 miljoen binnenlandse en 18,4 miljoen buitenlandse
vakanties. Ten opzichte van 2007 zijn beide type vakanties aanzienlijk gestegen,
met name het aantal vakanties naar het buitenland. De prognose is dat dit aantal
zal stijgen naar 40 miljoen vakanties in 2020.

Binnenlands toerisme
Van het totaal aantal binnenlandse vakanties (17,7 miljoen) in 2010 vond ruim 1,9
miljoen in Noord-Holland plaats. Ten opzichte van 2007 is het aantal binnenlandse
vakanties in de provincie licht gedaald (-2,8%), maar per jaar vertoont dit een
verschillend beeld. Zo had in 2009 de recessie een positief gevolg op de
binnenlandse vakantiemarkt, omdat men meer dicht bij huis bleef en heeft men in
2010 juist weer meer voor een buitenlandse bestemming gekozen.
Binnen de provincie zijn er grote verschillende waarneembaar per regio. De meeste
binnenlandse vakanties worden ondernomen op Texel, gevolgd door NoordKennemerland en de Kop van Noord-Holland (CVO, 2010).

Consument kritischer/
veeleisender; kwaliteitsslag
sector noodzakelijk
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Aantal binnenlandse vakanties in N-H.
34

43

159

Texel
497

Kop van Noord-Holland
West Friesland

226

Noord-Kennemerland
IJmond
Waterland

12

Texel, NoordKennemerland en Kop
NH populairste voor
binnenlandse vakantie.

Zaandam
117
Amsterdam
230

66

Zuid-Kennemerland
Haarlemmermeer
Gooi en Vechtstreek

346

181

Aantallen x 1000

Bron: CVO, 2011

Inkomend toerisme
In 2010 bezochten rond de 10,8 miljoen buitenlandse toeristen ons land voor een
vakantie of zakelijk verblijf. Meer dan de helft van de buitenlandse gasten die
Nederland bezoeken verblijft in Noord-Holland. In 2010 verbleven ruim 5,8 miljoen
buitenlandse gasten in Noord-Holland, waarvan ruim 4,1 miljoen in Amsterdam en
bijna 1,7 miljoen in de rest van de provincie. Ten opzichte van 2007 is het aantal buitenlandse gasten met 1,5% gestegen. Ook hier zijn vanwege de recessie schommelingen
waarneembaar. Ruim 90% van de buitenlandse toeristen, die Noord-Holland
bezoeken, komt uit Europa. Voor Amsterdam ligt dit aandeel echter lager. Naast de
verblijfstoeristen komen ook nog eens enkele tientallen miljoenen buitenlanders

Aantal buitenlandse
gasten stijgt en bezoekt
vooral A’dam

(veelal Duitsers en Belgen) voor een dagtocht naar Nederland (CBS, 2011).
Gasten in Noord-Holland
Buitenland

Nederland

Totaal aantal
gasten

Exclusief A’dam

1.678.000

2.324.000

4.002.000

Amsterdam

4.184.000

1.099.000

5.283.000

Noord-Holland

5.862.000

3.423.000

9.285.000

Bron: CVO, 2011

Het inkomend verblijfstoerisme van Nederland is de afgelopen decennia,
behoudens enkele dips, alleen maar gegroeid. De groei van de afgelopen jaren zal
ook de komende tijd doorzetten. Voor 2012 wordt, mede door de minder gunstige
economische vooruitzichten, een lichte groei verwacht van 1,1% per jaar. In de
daarop volgende jaren trekt de groei aan tot gemiddeld 2,6% per jaar. Een
doorrekening van deze groeicijfers resulteert in een totaal van 14,25 miljoen
aankomsten in 2020, een totale groei van 29% ten opzichte van bijvoorbeeld 2007.

Toeristische overnachtingen
Om de economische omvang van de toeristische sector het beste te kunnen bepalen
dient niet zozeer naar het aantal vakanties of het aantal gasten gekeken te worden,
maar naar het aantal geboekte overnachtingen en de bestedingen. In totaal hebben
in 2010 in Noord-Holland bijna 20,2 miljoen overnachtingen plaatsgevonden.
Hiervan werden ruim 9,7 miljoen overnachtingen geboekt in Amsterdam en bijna
10,5 miljoen overnachtingen in de rest van de provincie. Noord-Holland is daarmee
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de grootste provincie als het gaat om het aantal overnachtingen, ook als Amsterdam
buiten beschouwing wordt gelaten. Waar in Amsterdam deze overnachtingen
voornamelijk door buitenlanders worden geboekt, vertoont de rest van de provincie
een volledig ander beeld. Daar worden de meeste overnachtingen (60%) geboekt door
toeristen uit eigen land. Overigens heeft Noord-Holland wel verhoudingsgewijs veel
buitenlandse boekingen met 40%, terwijl dit landelijk op 31,6% ligt19).
Overnachtingen in Noord-Holland
Buitenland

Nederland

Totaal aantal
overnachtingen
10.472.000

Exclusief A’dam

4.197.000

6.275.000

Amsterdam

7.866.000

1.858.000

9.725.000

12.063.000

8.133.000

20.197.000

Noord-Holland
Bron: CVO, 2011

Economisch belang Toerisme
In termen van bestedingen wordt de totale omvang van de binnenlandse
vakantiemarkt voor 2009 in Nederland door het CBS geraamd op ruim 35 miljard
euro. De bestedingen komen in belangrijke mate voor rekening van het
binnenlandse toerisme (19,9 miljard euro) en uitgaven van het uitgaand toerisme
die in Nederland achterblijven (3,6 miljard euro). Het inkomend toerisme levert
circa 7 miljard euro aan bestedingen op. Tenslotte wordt 2,8 miljard euro uitgegeven
aan (duurzame) recreatiegoederen zoals caravans en boten en rekent het CBS bijna 2
miljard euro toe aan sociale overdrachten. Tot deze overdrachten behoren subsidies
van de overheid (bijdragen aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve
activiteiten en dergelijke).

Werkgelegenheid en bedrijvigheid toerisme
Werkgelegenheid
Uit cijfers van LISA blijkt 20) dat in Noord-Holland in 2010 de totale werkgelegenheid
in de vrijetijdssector 107.234 banen besloeg. Noord-Holland is hiermee verreweg de
grootste provincie als het gaat om werkgelegenheid in de sector. Het grootste deel is
werkzaam in de twee sectoren die binnen de Economische Agenda onder ‘Toerisme’
worden geschaard namelijk horeca (49.957 banen) en logiesverstrekkers (14.733
banen). Daarnaast zijn er 2.814 personen werkzaam in de watersportsector (LISA,
2010). De afgelopen jaren is het aantal banen steeds gegroeid, waarbij wel grote
verschillen waarneembaar zijn binnen de afzonderlijke sectoren.
Bedrijvigheid toeristische sector Noord-Holland
2010
Horeca

49.957

Logiesverstrekking

14.733

Watersport
Totaal Recreatie en Toerisme

2.814
107.234

Bron: LISA, 2010

19) CBS, 2001
20) Zie ook gegevens op http://noordholland.databank.nl/

NH grootste provincie qua
werkgelegenheid in toerisme
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Bedrijvigheid
In Noord-Holland zijn 23.540 bedrijven uit de vrijetijdssector gevestigd. Ook hier is
de horeca met 7.097 bedrijven het best vertegenwoordigd. Opvallend is het relatief
kleine aantal logiesbedrijven, als dit wordt afgezet tegen het relatief grote aantal
werknemers. Hieruit blijkt dat deze sector, ondanks het kleinschalige karakter, wel
arbeidsintensief is. Overigens is Noord-Holland bij beide sectoren het grootst als
gekeken wordt naar de landelijke cijfers. Dit is ook het geval als gekeken wordt naar
het aantal bedrijven binnen de watersport. Evenals de werkgelegenheid kent ook de
bedrijvigheid in de sector al jaren een groei.

Proﬁel arbeidsmarkt toerisme:
ŝ
ŝ
ŝ
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Bedrijvigheid toeristische sector Noord-Holland
2010
Horeca

7.097

Logiesverstrekking

1.252

Watersport

1.210

Totaal Recreatie en Toerisme

23.540

Bron: LISA, 2010

De logiesaccommodaties tellen in totaal bijna 170 slaapplaatsen, vooral in hotels/
pensions. Als dit wordt bekeken in het kader van de Structuurvisie dan blijkt dat
deze bedrijven gezamenlijk 1.764 hectare beslaat in Noord-Holland.
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3

KENNISECONOMIE EN INNOVATIE
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Inleiding
Voor het verbeteren van onze concurrentiepositie is verbetering van het op de markt
brengen van innovaties, verbinden van kansrijke innovaties aan ﬁnancieringsbronnen en innovatievermogen van ondernemingen de sleutel. Daarbij richten wij
onze aandacht op de innovatieve clusters die de regionale economie dragen. De
kennisproductie en bedrijvigheid zijn hoog in de Metropoolregio maar hebben
onvoldoende met elkaar van doen21). Om tot de mondiale top te kunnen behoren
worden universiteiten en bedrijven steeds meer gedwongen zich te focussen op
terreinen waarin ze echt uitblinken (convenant economische versterking
Amsterdamse metropoolregio).
Voor het versterken van de innovatieve clusters is een gezamenlijke inzet van
overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek (de zgn. triple helix)
vereist. Daarbij gaat het om onderwerpen als het aantrekken van
topbedrijven en kennisinstellingen, valorisatie, synergie tussen
sectoren en gedeelde innovatiefaciliteiten. Speciale aandacht van de provincie gaat
daarbij nog uit naar het midden- en kleinbedrijf dat niet vanzelfsprekend de
aansluiting weet te vinden bij de samenwerking van de drie o’s22) en het vergroten
van regionale synergie en samenwerking. Via dit thema wordt ook een duidelijke
link met het Europese beleid gelegd en speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De
Europese Commissie wil via ‘slimme specialisatie’ (smart specialisation strategy)
krachtige, vernieuwende bedrijvigheid op regionaal niveau stimuleren. Het
ondersteunen van innovatieve clusters past hier goed in en ligt ook in het verlengde
van het topsectorenbeleid van het rijk. Het verdelen van de Europese fondsen wordt
gebaseerd op het gedachtegoed van slimme specialisatie, zoals toekenning van
EFRO-gelden, MKB+ fonds en het Waddenfonds.

BreedNet:
In het collegeprogramma wordt de ambitie uitgesproken om de regionale
economie van Noord-Holland te versterken door “verbetering van de digitale en
fysieke infrastructuur”. Met dit doel is in 2007 het project BreedNet gestart.
BreedNet voorziet in het realiseren van een open breedbandinfrastructuur voor
bedrijven en instellingen. Naast laagdrempelige toegang – waarmee het netwerk
ook toegankelijk wordt voor MKB-bedrijven en kleinere instellingen – richt het
project zich ook op het stimuleren van diensteninnovatie.
In de jaren 2007–2009 is het project uitgevoerd in het zuiden van de provincie, als
onderdeel van het programma Pieken in de Delta. In 2010 heeft een uitbreiding
plaatsgevonden naar Noord-Holland Noord, zodat ook die regio kan proﬁteren van
de voordelen van een open breedbandnetwerk. Met de afronding van het project in
2012 ligt er een basis voor de verdere groei van de digitale economie.

21) OECD, Review of Higher Education in Regional and City Development: Amsterdam, 2010.
http://www.oecd.org/dataoecd/20/6/46006696.pdf
22) 3 o’s: overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek

Versterken innovatieve clusters
door samenwerking overheid,
ondernemers en onderwijs/
onderzoek.
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3.1 Amsterdam Economic Board
Economisch belang
In 2009 gaf de Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
opdracht voor een onderzoek naar hoger onderwijs in relatie tot regionale
ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hieruit bleek onder meer dat
de kennisproductie en de bedrijvigheid in de regio van hoog niveau zijn, maar dat er
onvoldoende uitwisseling is. De economische waarde van de kennisproductie (op
de markt komen van innovaties) werd volgens het rapport onvoldoende
benut. De OECD zag dit als een rem op de economische groei van de regio.
Naar aanleiding hiervan deed de OECD de MRA een aantal aanbevelingen
voor economisch beleid:
ŝ
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van kennisinstellingen en bedrijfsleven te verbeteren;
ŝ
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kritische massa en excellentie voor extra economische groei gaat bereiken;
ŝ
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Wat speelt er nu
In reactie op de aanbevelingen van het OECD rapport is eind 2010 de Amsterdam
Economic Board (AEB) opgericht. In het oprichtingsconvenant23) van de AEB is
vastgelegd dat de deelnemers zich inzetten om de volgende ambitie te realiseren:
In 2020 tot de elite van Europese stedelijke regio’s behoren en als global business
gateway een economische hotspot van Europa zijn24).
In de AEB werken bedrijfsleven, kennisinstellingen, lokale en regionale overheden
aan de verwezenlijking van die ambitie. Deze samenwerking heeft afvaardigingen
uit de “3 O’s”, ook wel een triple helix-samenwerking genoemd. Elk van de
verschillende O’s van onderwijs/onderzoek, ondernemers en overheden speelt een
eigen rol in de regionale economie.
De provincie is vanaf het begin betrokken geweest bij de AEB. De provincie treedt,
naast gemeente Amsterdam, gemeente Almere en gemeente Haarlemmermeer, op
namens de andere overheden in de Metropoolregio in de Board. De deelname van de
provincie aan de AEB betekent vanzelfsprekend dat de provincie de doelen, ambities
en agenda van de AEB onderschrijft en ze ook actief wil ondersteunen.
De samenwerking in de AEB en de dynamiek die ermee gepaard gaat, is voor de
provincie – net als voor de andere leden – een nieuwe werkelijkheid. Voorheen werd er
op economisch terrein namelijk vaak alleen met mede-overheden gesproken. De
nieuwe werkelijkheid biedt kansen om initiatieven sneller van de grond te krijgen,
vanwege een beter begrip van elkaars wensen en belangen. De verbondenheid via de
AEB vergroot de mogelijkheid om met meer en verschillende partijen initiatieven aan
te pakken en zo een hefboomeffect te bereiken. Hiermee kunnen we de regionale
economie een krachtiger impuls geven dan voorheen. Deze samenwerking kan er ook
toe leiden dat de deelnemende organisaties een eigen belang opzij moeten zetten ten
gunste van het gemeenschappelijke belang.

23) Convenant voor de versterking van de Amsterdamse metropoolregio, 23 november 2010.
24) AEB, De kracht van de metropoolregio Amsterdam, 2011.
http://www.iamsterdam.com/nl/economic-development-board

Kennisproductie en bedrijvigheid van hoog niveau, maar
onvoldoende uitwisseling.
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Wat willen we bereiken?
De provincie Noord-Holland wil zich de komende 4 jaar inzetten – bestuurlijk en
ﬁnancieel – om de AEB tot een succes te maken en de economische groei in de MRA
te stimuleren. Daarmee geven wij onze beleidskeuzen en investeringen een
maximaal rendement.
De AEB heeft de OECD-aanbevelingen over economische sectoren opgevolgd.
De partners hebben gekozen voor innovatie-stimulering en samenwerking in
7 economische clusters. Deze keuze is in het najaar van 2010 gemaakt, in de aanloop
van het AEB-oprichtingsconvenant en is mede gebaseerd op desk-research,
interviews en bestuurlijke overleggen in PRES en Kenniskring Amsterdam. Het zijn
de volgende clusters:
ŝ
ŝ
ŝ
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Voor de provincie Noord-Holland geldt dat een aantal van de AEB-clusters extra
aandacht verdient, vanwege de uitstraling die zij hebben naar de rest van de
provincie óf vanwege raakvlakken met andere provinciale beleidsterreinen. Het gaat
om logistiek, food&ﬂowers, toerisme&congressen en creatieve industrie. Voor de
regio Noord-Holland Noord kiest de provincie namelijk ook voor een clusteraanpak bij
innovatiebevordering (zie § 3.2).
De provincie zal deze 4 clusters vanuit de AEB verbinden met de sterke clusters in
Noord-Holland Noord. Daarnaast zet de provincie in op het verbeteren van de
randvoorwaarden die de verdere ontwikkeling van alle clusters ten goed komt.

Hoe bereiken we dat?
Om de samenwerking, uitgesproken ambitie en initiatieven binnen deze clusters
goed vorm te kunnen geven, heeft de AEB een Kennis- en Innovatieagenda (KIA)
opgesteld25). Met deze agenda stelt de AEB zichzelf een aantal doelen:
ŝ
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de MRA met 1 procentpunt meer dan de rest van Nederland;
ŝ
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toegenomen specialisatie ten opzichte van de rest van Nederland;
ŝ
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signiﬁcante groei van het aandeel nieuwe buitenlandse bedrijven in deze
clusters;

ŝ
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25) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.

De provincie zet in op een
succesvolle samenwerking
binnen de AEB in 7 clusters
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Clusteraanpak
De AEB is hiermee in geograﬁsch en inhoudelijk opzicht voor de provincie dan ook
een antwoord op het wegvallen van het programma Pieken in de Delta Noordvleugel.
De AEB biedt een structuur en een netwerk om alsnog invulling te geven aan het
ruimtelijk economisch beleid voor het zuiden van de provincie, dat in het voormalige
Piekengebied Noordvleugel werd bediend. Nu zelfs met een intensievere samenwerking dan voorheen. Kennisinstellingen en het bedrijfsleven krijgen nu een
directere rol in de uitvoering van projecten.
Door gebruik te maken van de kennis en het netwerk die aanwezig zijn bij de
kerngroepen en clustertafels worden de clusters van ‘binnenuit’ versterkt en is er voor
de regio ook veel winst te behalen in de cross-overs tussen de clusters. Binnen de AEB
wordt dit onder meer vormgegeven door de werkzaamheden voor de zogenaamde
Humuslaag. Ook kijken de verschillende actoren in de clusters zelf zoveel mogelijk
naar kansrijke dwarsverbanden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de ‘iconische’
projecten Campusvorming en Open Data.
Met deelname in de AEB onderschrijft de provincie de doelstellingen van de AEB en
de ambities die zij heeft geformuleerd in de KIA. De gekozen clusters zijn van belang
voor de MRA, omdat ze in de regio of landelijk een belangrijke rol spelen. Voor
sommige clusters geldt beide. Voor alle clusters geldt dat er een uitdaging ligt om
kruisbestuivingen met andere clusters aan te gaan.
Per cluster gelden vanzelfsprekend verschillende opgaven en
samenwerkingsverbanden. Wel geldt voor alle clusterstrategieën dat zij
een directe of indirecte bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals
zorg, energiegebruik en duurzaamheid. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven
van de clusters. Daarna wordt ingegaan op de provinciale inzet voor enkele clusters.

Duurzaamheid komt terug in
alle clusterstrategieën
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Logistiek
De logistieke clusters rondom Schiphol en het Noordzeekanaalgebied zijn belangrijke
economische pijlers voor de MRA en voor de rest van Nederland. Qua bedragen zijn
het de grootste exporteurs en is het de sector die van alle sectoren de meeste
producten verkoopt buiten de regio26). Het is een schakel tussen grondstoffen en
goederenproductie enerzijds en goederenafzet bij consumenten anderzijds. Een
belangrijke uitdaging in deze sector is een efficiëntere bundeling van de grootschalige aanwezige logistieke (ICT-)kennis en een betere samenwerking met vooral de
zakelijke dienstverlening. Dit draagt bij aan de ambitie om tot 2020 5% meer groei van
de toegevoegde waarde in dit cluster te behalen dan het Nederlandse gemiddelde.

Food&Flowers
Het Food&Flowers-cluster bestaat uit 2 economische sectoren, die beide onderdeel zijn
van de landelijke Topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen waar in
totaal 75.000 personen werkzaam zijn27). Ten aanzien van het Foodcluster ligt er een
relatie met de Zaanse voedingsindustrie. Bij het Flowers-cluster springt vanzelfsprekend de Greenport Aalsmeer in het oog als het grootste logistieke, handels- en
kenniscentrum voor sierteelproducten in de wereld. De ambitie binnen dit cluster ligt
vooral in het versneld invoeren van nieuwe technieken in de keten (oprichten van de
Green Life Sciences Hub) en in het verduurzamen van de teelt.

Toerisme&congressen
De MRA behoort tot de top-10 van Europese toeristische bestemmingen en heeft een
sterke naam als internationale congreslocatie. In de toerisme- en congresbranche ligt
er onder meer de uitdaging om met nieuwe producten of technieken de samenhang
binnen het toeristisch product Metropoolregio Amsterdam beter te benutten. Er
liggen nog kansen om de groei van het toerisme naar Amsterdam beter te laten
renderen in de omliggende regio. Dit kan onder meer via het e-Tourismprogramma
(zie ook hoofdstuk 6).

Creatieve industrie
De creatieve industrie bestaat vooral uit de kunsten, media en entertainment en de
creatief zakelijke dienstverlening. Deze sector is niet alleen van belang vanwege de
economische omvang (100.000 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 3,4
miljard euro), maar vooral vanwege de stimulerende werking die creativiteit in het
algemeen heeft voor andere sectoren. Creativiteit is een bron van nieuwe ideeën en
innovatie voor alle soorten beroepen en in die zin ook een essentiële randvoorwaarde
voor innovatiestimulering. Het project Creative Campus is hier een voorbeeld van.

Rode Life Sciences
De rode life sciences-sector in de MRA is de grootste concentratie van kennis en
onderzoek op dat gebied in Nederland. Er is veel wetenschappelijke kennis aanwezig,
die de vertaling naar nieuwe producten echter nog niet vaak genoeg maakt. Binnen
de academische ziekenhuizen, andere kennisinstellingen als Sanquin en Antonie
van Leeuwenhoek en binnen bedrijven in de life sciences is er veel behoefte om deze
kennis te ‘valoriseren’.
Via het Life Sciences Fund Amsterdam – waar de provincie in participeert – is vanaf
2008 een eerste stap gezet om die valorisatie te versnellen. Voor de komende jaren wil
de AEB voor dit cluster een groei van 20% van de werkgelegenheid in de
kennisinstellingen en een verdubbeling van de werkgelegenheid bij bedrijven
bereiken. Dit cluster raakt nauw aan enkele randvoorwaardelijke initiatieven uit de

26) Rabobank Nederland – Kennis en Economisch Onderzoek, Clusteranalyse metropoolregio Amsterdam, maart 2011.
26) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.
http://www.iamsterdam.com/nl/economic-development-board/over-edba/k-i-agenda
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‘Humuslaag’ van de AEB, zoals de bundeling van verschillende Technology Transfer
Offices in één groot TTO voor de regio. Ook kan dit cluster voor het noorden van de
provincie voordelen opleveren via een koppeling met het medisch cluster.

Financiële en zakelijke dienstverlening
De ﬁnanciële en zakelijke dienstverlening is het grootste economische cluster van de
MRA, met een bijdrage aan het Bruto Regionaal Product van 34%. Het bestaat uit
70.000 bedrijven, waar 295.000 mensen werken28). Dit cluster is echter minder
homogeen dan bijvoorbeeld de Rode Life Sciences. Een grote uitdaging is hierbij om
een betere aansluiting van (hoger) onderwijsaanbod op de wensen en behoeften van
bedrijven te bereiken.

ICT/e-Science
Evenals creatieve industrie zou het ICT/e-Science cluster evengoed gezien kunnen
worden als een essentiële randvoorwaarde voor innovatiebevordering in plaats van
als een cluster. De dwarsverbanden met andere sectoren en de meerwaarde die ICT als
aanjager van innovatie en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan
hebben, liggen hier voor de hand: zorg, duurzaamheid, veiligheid en onderwijs. Op
die manier kan dit cluster ook voor Noord-Holland Noord voordelen opleveren.
Tegelijkertijd is ICT/e-Science als cluster an sich uiteraard wel degelijk van belang.
Met een toegevoegde waarde van 9 miljard euro is het namelijk verantwoordelijk voor
25% van de ICT-sector in Nederland. Binnen de AEB is de ambitie geformuleerd om
MRA in 2020 tot één van de leidende Smart en Creative Societies te maken.
Aansluiting met Topsectoren en Europees beleid
De activiteiten van de AEB vinden voor een belangrijk deel plaats in de zogeheten
Topsectoren, die door de minister van Economie, Landbouw en Innovatie benoemd
zijn als sectoren die tot de top van de wereld behoren en waar voortdurende
ontwikkeling nodig is om de groeiende, internationale concurrentie aan te kunnen.
Bij de verdere uitwerking van de Kennis- en Innovatieagenda van de AEB zal
nadrukkelijk worden afgestemd met de actielijnen die lopen vanuit het landelijke
Topsectorenbeleid. Een vijfde van de Research en Development van Nederland vindt
plaats in de metropoolregio. De inzet van de AEB is dan ook om een vijfde van de
additionele investeringen van dit kabinet in het kader van het Topsectorenbeleid neer
te laten slaan in deze regio.
Provinciale inzet in de AEB:
Voor onderstaande clusters werkt de provincie aan de verbinding tussen de AEB en
Noord-Holland Noord.
ŝ

¢¦§Ī  £¥¢©¡ § § ¡ ©¡  ª¥¦©¥¡¡ §¨¦¦¡ § ¨¦§¥
logistiek, Greenport Aalsmeer (zie de provinciale Agenda Landbouw 2012 – 2015)
en het Schipholbeleid (zie § 4.2) en werkt mee aan het leggen van die verbanden.
Dat doet zij ook voor de verbinding met het Food&Flowers-cluster van de AEB en
het cluster Agribusiness in Noord-Holland Noord (zie § 3.2). We zetten ook in op
het realiseren van een top vestigingsmilieu (ACT) voor luchthavengebonden
logistiek in de omgeving van Schiphol (zie § 4.2). Door in te zetten op ACT
verwachten we dat de logistieke sector optimaal ruimtelijk en organisatorisch
geaccommodeerd wordt.

ŝ

¢ª¥¦Ǎ ¢¢Ī

§ § ¥ ©¢¢¥ ¢

 ¢££¡ ©¡  ¡§¥¡§¢¡

uitmuntende zaadveredelingsbedrijven rondom Enkhuizen met de activiteiten
rondom Greenport Aalsmeer. De provincie is voorzitter van de stuurgroep
Greenport Aalsmeer.

28) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.
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ŝ
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Vrijetijdseconomie en de Leisure Board verbinden met dit AEB-cluster, zodat
interessante productcombinaties gemaakt kunnen worden.
ŝ

¥§© ¡¨¦§¥Ī  £¥¢©¡ ħ ¦¥ § ¢¡¥¢ Ż£¥

¥

kansrijk’29) over de verbindingen tussen creatieve industrie en de
cluster in NHN, inzetten op structurele uitwisseling. Het provinciale
cultuurbeleid kan hier ondersteunend in zijn.
Daarnaast zal de provincie actief de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling
van alle clusters verbeteren:
ŝ

§ ©¥§¥¡ ©¡  ¡¦¨§¡ ©¡ §  ¢¢¥

 ©¡ ¡§ ©¡ §

Kansenkanon (zie § 3.3)
ŝ

¥§¥ ¡¦¨§¡ ©¡ ¢¡¥ª¦ ¢£  ¢§¡ ©¡  Ķ¨¦§¥¦ ¢¢¥
MBO-instellingen te betrekken en inzet op het vormen van Centra voor
Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise (zie § 5.2);

ŝ

¡ ¥ ©¥¡ ¡ ¥¡©¢¢¥ª¥ ¢¡¦ Ķ¡§§©¡ħ ¢¦
Campusvorming, het Dakfonds, Open Data en Toponderwijs;

ŝ

§ ¡¦§¡ ©¡ ¡  Ķ¨¦§¥¥¡ħ ¡ ¦

¡ª¥¡

§  
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Amsterdam. Hiermee kunnen we een extra bijdrage leveren aan de uitvoering
van de KIA en de iconische initiatieven van de AEB.
Het resultaat hiervan is:
ŝ

ǽǷǷ ¢¡¥¦§¨¡ Ķ¥¦ © ¡¦¡¡¢¡

ŝ
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Deze resultaten zijn de provinciale bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen
van de AEB zoals beschreven onder “Hoe bereiken we dat”.

Welke andere partijen zijn betrokken?
De AEB is een bestuurlijk overleg met vertegenwoordiging uit bedrijfsleven,
kennisinstituten en overheden. De burgemeester van Amsterdam is de voorzitter en
naast de gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland zijn onder
anderen de volgende personen lid van de AEB: burgemeester Almere, presidentdirecteur Schiphol, algemeen directeur IBM Nederland, algemeen directeur Flora
Holland, voorzitter VNO-NCW regio Amsterdam en de voorzitters College van Bestuur
van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam30).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het totale budget dat beschikbaar is voor innovatiestimulering in Noord-Holland is
€ 1,9 miljoen per jaar. Daarnaast zijn er gedeelde regionale budgetten beschikbaar,
zoals de EFRO-clusterregeling (€ 5,0 miljoen) en de decentralisatie-uitkering van het
Rijk (overgangsregeling Pieken in de Delta, € 4,77 miljoen), waaraan de provincie in
een eerdere fase heeft bijgedragen.
Voor de invulling van de toekomstige S3-strategie in het kader van Europees beleid
(EFRO) heeft de provincie de komende jaren (2013 – 2015) coﬁnancieringsmiddelen
beschikbaar. De hoogte van dit bedrag is vooralsnog niet vastgesteld.

29) BMC, augustus 2011
30) In totaal bestaat de AEB uit 18 personen.

Provincie verbindt 4 AEBclusters met NHN en verbetert
randvoorwaarden voor alle
clusters.
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3.2 Clustersamenwerking in Noord-Holland Noord
Economisch belang
Zoals eerder aangegeven in de inleiding leveren sterke regionale clusters een
belangrijke bijdrage aan de welvaart in Nederland. Voor economische groei is
blijvende ontwikkeling van bedrijven van belang. Samenwerking in regionale
clusters draagt bij aan deze ontwikkeling en het behoud van de (internationale)
concurrentiepositie van de bedrijven.
Een belangrijke motor van groei is innovatie. Clustervorming werkt innovatie op
twee manieren in de kaart: door het contact worden bedrijven zich nog meer bewust
van producten van andere bedrijven wat innovatie van eigen producten stimuleert
(verhoging onderlinge concurrentie) en door het contact groeit de kans op nieuwe
ondernemingen (nieuwe combinaties).
In meer algemene zin kan door clustervorming een gemeenschappelijk noemer
(behoefte) voor toegespitste opleidingseisen, infrastructuur en gedeelde
voorzieningen ontwikkeld worden. Belangrijk is ook dat door de clustervorming de
banden met andere organisaties zoals onderwijs- en kennisinstellingen veel
doelgerichter kunnen worden aangehaald. Ook via die weg ligt ontwikkeling van
innovaties voor de hand. Het realiseren van die gezamenlijke punten levert bedrijven
individueel economisch voordeel op, in tijd en geld.
Demograﬁsche ontwikkelingen zorgen ervoor dat groei op de manier zoals de
afgelopen decennia heeft plaatsgevonden niet meer zal plaatsvinden. Economische
groei in Noord-Holland Noord zal niet meer eenvoudig gerealiseerd kunnen worden
door de groei van het aantal werkenden. Innovatie is een manier om groei te
realiseren dan wel productie te behouden.

Wat speelt er nu
Demograﬁsche prognoses voor Noord-Holland Noord laten het volgende zien: daling
beroepsbevolking, groei aandeel ouderen (vergrijzing) en daling aandeel jongeren
(ontgroening), wegtrekken hoger opgeleiden, daling leerlingaantallen en op de
langere termijn daling van de bevolking31).
Kracht van het gebied is het MKB waarbij de aard van het MKB tegelijkertijd ook
beperking vormt voor ontwikkeling regionale sterke clusters. 75% van de werkzame
beroepsbevolking is werkzaam bij het MKB. De toegang van het MKB tot
kennisinstellingen voor het ontwikkelen van innovaties is beperkt waardoor kansen
blijven liggen.
Op nationaal en Europees niveau wordt sterk ingezet op regionale specialisatie en
innovatie waardoor het van belang wordt dat Noord-Holland Noord de eigen kracht
benoemt. Vanuit die kracht kan de samenwerking worden gezocht in het gebied en
daarbuiten. De clusters van de Economic Development Board bieden mogelijkheden
om binnen de provincie extra verbanden te leggen die de provinciale economie als
geheel versterken.

Wat willen we bereiken
Gezien de demograﬁsche ontwikkelingen moeten we anders naar groei gaan kijken.
De provincie zet voor Noord-Holland Noord in op behouden en versterken van de
regionale sterke clusters, in plaats van deﬁniëren van groeicijfers in termen van
werkgelegenheidsgroei. Daarvoor ziet de provincie innovatie als belangrijk middel
voor de versterking van de clusters. Het gaat dan om innovatie van
producten en processen. Met name dat laatste zal een bijdrage moeten
leveren aan groei van (arbeids-)productiviteit zonder dat er sprake is van
werkgelegenheidsgroei. Daarnaast wil de provincie de samenwerking en

31) zie ook hoofdstuk 2 Economisch proﬁel Noord-Holland

Inzetten op behoud en
versterken van 5 regionale
sterke clusters door innovatie.

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 37

uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen
verbeteren zodat bedrijven toegang krijgen tot kennis om te kunnen innoveren. Zoals
eerder gezegd (§ 1.2) gaat het in de komende tijd vooral om het gericht inzetten van
schaarse middelen. Het betekent ook dat ondernemers, onderwijsinstellingen en
overheden moeten samenwerken om concurrentie om arbeidskrachten te voorkomen.
De provincie wil de randvoorwaarden op gebied van ruimtelijke ordening,
bereikbaarheid en leefbaarheid zo goed mogelijk organiseren voor ondernemers en
onderwijs.

Hoe bereiken we dat
De provincie heeft hier de rol van stimulator/makelaar; het aanjagen van initiatieven
via onze invloed, netwerk en/of ﬁnanciële middelen. Om de effecten van demograﬁsche ontwikkelingen op te vangen moeten keuzes gemaakt worden. Ten aanzien
van kenniseconomie en innovatie in Noord-Holland Noord zijn er vier actiepunten:
1)

De provincie kiest voor focus door keuze van vijf regionale clusters die
internationaal toegevoegde waarde bieden en waarbij economische groei door
innovatie leidend is. Daar waar de samenwerking binnen het cluster (nog) niet
voldoende georganiseerd is, zet de provincie zich in voor een efficiënte vorm van
samenwerking gericht op innovatie en versterking. Deze samenwerking moet
voor 2013 leiden tot een ontwikkelingsstrategie of uitvoeringsprogramma
waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de innovatie en
concurrentiekracht.

2)

De provincie zet haar eigen instrumenten op het gebied van ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer en milieu binnen de wettelijke mogelijkheden
ondersteunend in voor het creëren van optimale voorwaarden voor ontwikkeling
regionale clusters in NHN.

3)

De provincie zet het instrument Kansenkanon in ter versterking van innovatie
en samenwerking binnen het MKB (zie § 3.3)

4)

De provincie werkt aan het verbinden van de regionale clusters in NHN en NHZ
en de topsectoren. De provincie werkt mee aan het speciﬁek maken van clusteroverstijgende vragen voor bijv. arbeidsmarkt en onderwijs (zie hoofdstuk 5).

Ad actiepunt 1
In het gebied Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en
West-Friesland) kiest de provincie voor vijf clusters32):
1)

Vrijetijdseconomie,

De vrijetijdseconomie omvat vooral de activiteiten van ondernemers op het gebied
van overnachtingen en recreatie. Huidige kenmerken van ondernemers in het cluster
zijn kleinschaligheid en versnipperdheid. De vrijetijdseconomie wordt grote kansen
toegedicht in het licht van demograﬁsche ontwikkelingen: meer 65+’ers die recreëren
en ontwikkeling van zorg in combinatie met toerisme. De veelzijdigheid van
landschappen in NHN en de daaraan verbonden historie bieden volop mogelijkheden
voor samenwerking en opschaling. In dit cluster is grote behoefte aan innovatie en
vernieuwing om bezoekers te blijven trekken. Een belangrijk middel kan hierbij een
leisureboard zijn die op strategisch niveau de innovatie en vernieuwing benadert. De
nadere uitwerking en provinciale rol daarin wordt uitgewerkt in het hoofdstuk
Toerisme en watersport.
2)

Maritiem, marien en offshore

Maritiem, marien en offshore heeft sterke wortels in Den Helder door de offshoreactiviteiten vanaf de luchthaven en de zeehaven. Op Texel is het NIOZ-instituut
gevestigd dat internationale faam heeft op marien onderzoek. Met de samenwerking
tussen ondernemers en onderzoekers in de visserijketen in Blueports worden ook

32) zie ook onderbouwing Ontwikkelingsperspectief 2015, Regio op eigen kracht, KvK april 2008,
http://www.bk.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/real-estate-and-housing/nieuws/nieuwsarchief/nieuwsarchief-2010-2011/
nieuwsberichten-2008/ontwikkelingsperspectief-2015-regio-op-eigen-kracht/
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andere delen van NHN bij dit cluster betrokken. Op het gebied van expertise en
onderwijs zijn partners reeds verbonden in Maritime Campus Netherlands (MCN). De
uitdaging voor dit cluster is het verbinden van de speciﬁeke kennis en kunde, zowel
in het gebied als daarbuiten. De provincie ziet mogelijkheden in het creëren van
massa door bijvoorbeeld verbinding van Den Helder met IJmuiden.
3)

Medisch.

Het medische cluster kent een aantal onderdelen en directe verbanden met andere
clusters. Zo is er expertise over en productie van isotopen bij NRG/ECN in Petten.
NRG/ECN is meteen ook een expertisecentrum voor duurzaamheid en duurzame
energie in het bijzonder. Verder kan het Medisch Centrum Alkmaar haar
kennispositie op het gebied van gezondheid uitbouwen, waarbij kansen liggen door
verbindingen met het cluster agribusiness (gezonde voeding). Het laatste onderdeel is
de ontwikkeling van zorgeconomie. Vanwege de aanwezige kennis heeft het cluster
potentie, voor de bedrijven en kennisinstellingen ligt de opdracht om deze potentie te
ontwikkelen. De provincie verkent met het bedrijfsleven en onderwijs de behoefte
aan en meerwaarde van een board.
4)

Agribusiness

De agribusiness bestaat uit alle primaire landbouwactiviteiten die het gebied rijk is:
vollegrondsgroenteteelt, zaadveredeling, akkerbouw, fruitteelt, visserij en
aquacultuur, bollenteelt en veehouderij, en de aanwezigheid van daaraan
gerelateerde bedrijvigheid als bijvoorbeeld logistieke bedrijven, groentenverwerkers
en handelsbedrijven. 65% van de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord is in de
landbouw. Iconen van dit cluster Agriboard Noord-Holland Noord zijn Agriport A7,
Seedvalley en de bollen in het Noordelijk Zandgebied. Floriade 2022 kan gekoppeld
aan een vernieuwende ruimtelijk-economische ontwikkeling en een toekomstig
icoon worden. Algemene ambitie is om het Verscentrum van Europa te worden. De
belangrijkste thema’s en ambities in het cluster agribusiness worden, in zoverre deze
de provincie raken, uitgewerkt in de agenda Landbouw.
5)

Duurzame energie,

Kansen binnen het cluster duurzame energie bestaan vooral voor offshore
windsector, biomassavergassing, duurzaam bouwen en innovatie. De reeds
aanwezige offshore-industrie in IJmuiden en Den Helder biedt kansen om ook in de
offshore windenergie sterk te worden. ECN, HVC en TAQA zijn krachtige spelers die
ambities hebben in het ontwikkelen van GroenGas via vergassing. De aanwezige
infrastructuur (gas en biomassastromen) rondom Alkmaar geeft een belangrijke
voorsprong om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen. Noord-Holland
heeft een grote bouwsector met een ﬂink aantal innovatieve bedrijven. Zij geven een
sterke impuls aan de ontwikkeling van nieuwe energie(besparings)concepten voor de
gebouwde omgeving.
De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer van de oprichting van een
EnergyBoard. De EnergyBoard moet sturing gaan geven aan de versterking en
ontwikkeling van het cluster duurzame energie. Vooruitlopend op de EnergyBoard is
de energieregio NHN opgericht, voornaamste impuls voor deze oprichting is de
vestiging van TAQA in de regio Alkmaar. Voor verdere uitwerking zie het
Koersdocument Duurzame Energie.

Wat is een board en waarom zijn ze nodig?
In het economische beleid op Europees, nationaal en regionaal niveau staat de
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden (drie O’s) centraal. De
samenwerking gebeurt in de dagelijkse gang van zaken van projecten maar het is
ook nodig om voor de lange termijn te kijken naar de gezamenlijke thema’s in een
cluster. Dat lange termijnoverleg wordt gevoerd in een ‘board’ oftewel stuurgroep.
Dit overleg wordt per cluster georganiseerd omdat elk cluster unieke thema’s heeft.
Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de historie (is er een geschiedenis van
samenwerking) en aard van bedrijven (grootte en diversiteit van producten en
diensten). De provincie speelt een belangrijke rol in het verzamelen van
clusteroverstijgende vragen, zoals toegespitst onderwijs of speciﬁeke vragen over
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ruimtelijke ordening. Elke board kan dat voor het eigen cluster aangeven, waarna
het aan overheden en onderwijsinstellingen is om hier op te reageren.
Naast de inhoudelijke focus wordt uit de onderstaande ﬁguur duidelijk dat het de
provincie ook gaat om verbinden van de verschillende clusters. De vraagbundeling en
samenhang levert vragen op die in alle clusters spelen. Bij arbeidsmarkt en onderwijs
gaat het bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van goed gekwaliﬁceerd personeel dat
in alle clusters nodig is (zie elders in de agenda). Bij innovatie gaat het over het
realiseren van nieuwe kansen binnen een cluster en tussen clusters.
Technieken die ontwikkeld worden in het maritieme-mariene cluster
kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld offshore wind ontwikkelingen.
De vraagbundeling leidt ook tot onderwerpen die door de overheden (provincie en
gemeenten) kunnen worden opgepakt (actiepunt 2).

Actiepunt 4 sluit naadloos aan op de rol van de provincie als middenbestuur. Juist
door het regio-overstijgende overzicht kan de provincie de clusters in Noord-Holland
Noord en Zuid (AEB) en de nationale topsectoren met elkaar verbinden. Het gaat met
name om de clusters
NHN:Agribusiness, toerisme, duurzame energie, medisch
AEB: ﬂowers&food, logistiek, toerisme en congressen, rode life sciences (zie § 3.1)
Topsectoren: tuinbouw en uitgangsmaterialen en agrofood, energie, lifesciences &
health.
De provincie brengt de innovatiekennis die ontwikkeld wordt in de humuslaag in de
AEB over aan de clusters in NHN.
Resultaten:
Voor het realiseren van innovatie ligt de sleutel bij het bedrijfsleven. De provincie zet
de clusteraanpak in om innovatie te stimuleren. De afrekenbare doelen zijn daarom
gericht op het proces van clustervorming en –versterking:
ŝ
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Agriboard of Energyboard) of is vastgesteld welke manier van samenwerking
bijdraagt aan innovatie in het cluster.
ŝ
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vastgesteld waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de
innovatie en concurrentiekracht. De provincie richt zich ook hier op de
totstandkoming van randvoorwaardelijke iconische projecten (zie ook § 3.1).

Welke andere partijen zijn betrokken
De provincie werkt nauw samen met de Kamer van Koophandel Noordwest en de
gemeenten in het gebied. De Kamer van Koophandel vervult een belangrijke rol in
het verbinden van ondernemers aan dit gedachtegoed. Voor sommige clusters bestaat

Naast samenwerking en focus
per cluster zet de provincie in op
de dwarsverbanden tussen
clusters
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al een board waaraan bedrijven en onderwijsinstellingen aan deelnemen. Een
voorbeeld is de Agriboard NHN33) met zo’n 18 leden die de verschillende belangen
vertegenwoordigen. Omdat bedrijven goed geschoold personeel nodig hebben, is de
samenwerking met onderwijsinstellingen belangrijk. Wij voeren hierover
gesprekken met onder meer InHolland Alkmaar en het Clusiuscollege.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft vanwege haar inzet voor economische
stimulering een belangrijke rol gespeeld in de vorming ervan. De inzet van ONHN
wordt verder beschreven in § 7.2. Voor speciﬁeke middelen voor het MKB, zie § 3.3.
Verder is een belangrijk middel de (bestuurlijke) inzet voor het overbrengen van
kennis en het creëren van een efficiënt netwerk waarin ondernemers en onderwijs
elkaar treffen.

3.3 Innovatie bij het Midden- en Kleinbedrijf
Economisch belang
Het MKB is onmisbaar voor de economische groei in Noord-Holland, als partner in
projecten en onderdeel van commerciële ketens, maar ook als bron voor nieuwe
ideeën en producten. Veel nieuwe producten vinden hun oorsprong in het werk van
één of enkele ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de technologie van TomTom.
Het MKB verdient de extra aandacht, omdat kleine ondernemers minder
mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling hebben dan grote bedrijven,
bijvoorbeeld vanwege een slechte aansluiting op ﬁnancieringsmogelijkheden.
Hetzelfde geldt voor de stap die komt na onderzoek en ontwikkeling, het op de markt
brengen van het idee. Daarin hebben ondernemers vaak minder kennis en ervaring
dan grotere spelers op de markt. Ook hebben ondernemers doorgaans minder
aansluiting op regionale kennisstromen en netwerken. De provincie wil hen helpen
bij het overbruggen van deze knelpunten.

Wat speelt er nu?
De clusteraanpak die de provincie voor innovatiestimulering hanteert in het zuiden
en noorden van Noord-Holland, is een sectorspeciﬁeke benadering. Per cluster kan de
regio zo, met de relevante kennis en spelers uit de 3 O’s, op maat inspelen op de
belangrijkste uitdagingen en kansen. Gezien de ambities van de AEB en de iconische
initiatieven die zij benoemt, zal dit vorm krijgen in grote projecten, met een brede
regionale samenwerking.

Wat willen we bereiken?
Naar verwachting zullen vooral grote organisaties hieraan bijdragen en van kunnen
proﬁteren. Deze ervaring hebben we onder meer opgedaan bij Pieken in de Delta34).
De provincie vindt het echter ook van groot belang om het MKB te kunnen laten
aansluiten op de AEB en om innovatie binnen het MKB afzonderlijk te
blijven stimuleren. Wij zullen het programma Kansenkanon voortzetten,
opgesplitst in een Noord- en een Zuidvariant. Daarnaast willen we het
MKB in Noord-Holland zoveel mogelijk laten proﬁteren van het Topsectorenbeleid
van het ministerie van E,L&I en willen we het MKB een plek geven in ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid, ook weer in samenhang met Rijksbeleid (zie het kader
Inkoopbeleid).

33) http://www.agriboard.nl
34) Pieken in de Delta – Evaluatie Subsidieregeling, bureau Berenschot 2010, in opdracht van
Ministerie van Economische Zaken.

Het MKB krijgt extra aandacht
door inzet Kansenkanon
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De kern van het inkoopbeleid 2009-2012 is: de inkoopfunctie is een
krachtige impuls voor de realisatie van provinciale doelstellingen.
In de afgelopen jaren is de inkoopfunctie van de provincie sterk gewijzigd. Bij het
formuleren van het inkoopbeleid is daarom aansluiting gezocht bij het beleid van
de provincie. De hoofdlijnen hiervan zijn uitgewerkt in de diverse directieplannen
en actieprogramma’s. Voor de Economische Agenda zijn vooral de speerpunten
MKB en innovatie van belang:
1

De provincie wil het midden- en kleinbedrijf een eerlijke kans geven, zonder
schending van de (Europese)regelgeving. Door de raamovereenkomsten op te
splitsen in verschillende percelen heeft de provincie ook kansen geboden aan
het MKB om deel te nemen aan de aanbestedingen. Binnen iedere fase van het
inkoopproces zijn er mogelijkheden om de toegang van het midden- en
kleinbedrijf te stimuleren c.q. de belemmeringen te beperken. Hierbij valt o.a.
te denken aan:
a

Het verlagen van de administratieve lasten voor inschrijvers;

b

Het vroegtijdig betrekken van partijen bij de aanbestedingen;

c

Creëren van kansen voor starters en nieuwkomers in de verschillende
branches;

d

Het optimaliseren van voorlichting over de aanbestedingsprocedures en de
mogelijkheid tot onderaanneming en inschrijven als combinatie;

2

Innovatie: Het aantal uit te voeren realisatie(infrastructuur)opdrachten neemt
de komende jaren sterk toe en zal naar verwachting in de toekomst nog verder
toenemen. Om deze toename van het aantal opdrachten op te kunnen vangen
(met een gelijkblijvende of krimpende organisatie) is een andere organisatie,
werkwijze en benadering van de markt nodig. Dit betekent dat de provincie
naar mogelijkheden zoekt om minder intensief bij de uitvoering van
opdrachten betrokken te zijn, maar vooral als regisseur van de realisatie. Dit
kan onder andere bereikt worden door meer ruimte te bieden aan innovatie
door het bedrijfsleven. Met andere woorden, als opdrachtgever zet de provincie
in op WAT zij wil zien als prestatie en veel minder op HOE iets moet gebeuren.
Voor de inkoopfunctie betekent dit dat in de komende jaren de samenwerking
tussen Sector Inkoop en de Directie B&U wordt verstevigd, om een uniforme
wijze van werken in het inkoopproces gericht op functioneel speciﬁceren op de
beste manier vorm te geven. De provincie ziet innovatie ook als sleutel voor het
bevorderen en creëren van (hoogwaardige) werkgelegenheid, duurzame
ontwikkelingen en producten. Vanuit de inkoopfunctie wil de provincie aan
deze doelstelling bijdragen door bij het beantwoorden van de inkoopbehoefte
gebruik te maken van het innovatieve vermogen van de markt om zelf met
oplossingen te komen. De provincie zal het innovatieve vermogen van de
markt ook gebruiken bij het creëren van een duurzame (gebruiks)omgeving,
zoals energiezuinige en onderhoudsvriendelijke installaties en verlichtingsconcepten.

Hoe bereiken we dat?
Kansenkanon
De afgelopen jaren heeft het programma Kansenkanon II – uitgevoerd door Syntens
en geﬁnancierd door Europa, de provincie en de gemeente Amsterdam – veel
opgeleverd. Zo zijn er circa 100 fte’s gecreëerd, tussen de 5 en 10 miljoen euro aan
investeringen uitgelokt en bijna 200 R&D-projecten uitgevoerd35). Deze resultaten
werden onder meer bereikt door 1-op-1-advisering over vermarkting van ideeën en
door Innovatie Actie Plannen, die op maat voor ondernemers werden opgesteld.

35) Bijzonder innovatief Noord-Holland, Kansenkanon 2008 – 2010.
http://www.syntens.nl/kansenkanon/Pages/home.aspx
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De provincie zal deze formule de komende 4 jaar dan ook voortzetten, aangepast aan
recente ontwikkelingen. In de komende periode zullen de activiteiten van
Kansenkanon worden opgesplitst in twee varianten: één voor het zuiden van de
provincie – geïntegreerd in het AEB-programma ‘Integratie Kennis, Kunde, Kassa’
– en één voor het noorden, als ‘KansenKanon Noordwest-Holland’.
Integratie Kennis, Kunde, Kassa (IKKK) en KansenKanon Noordwest-Holland
Naar aanleiding van de Kennis- en Innovatieagenda en de uitgesproken ambities van
de AEB, hebben een aantal uitvoeringsorganisaties zich verenigd in het programma
‘Integratie Kennis, Kunde, Kassa’, ter ondersteuning van de (iconische) projecten in
de KIA36). De inhoudelijke initiatieven uit de 7 clusters en de randvoorwaardelijke
projecten van de Humuslaag van de AEB, kunnen met hulp van IKKK sneller
uitgevoerd worden. IKKK richt zich op de metropoolregio en om het MKB hier goed bij
aan te sluiten, zijn de activiteiten van Syntens die in het kader van Kansenkanon in
het zuiden van de plaatsvinden, ook hierin ondergebracht. De provincie draagt met
coﬁnanciering bij aan IKKK. Op deze wijze zorgen wij dat het MKB van AEBontwikkelingen kan proﬁteren en een bijdrage kan leveren aan de uitvoering.
Voor de Kansenkanon-activiteiten in het noorden van de provincie heeft Syntens een
vervolg gevonden in Kansenkanon Noordwest-Holland. Ook hier staat 1-op-1advisering centraal, naast het samenbrengen van ondernemers en benutten van
kennis. Hiermee kan het MKB in Noord-Holland Noord ook worden geholpen
knelpunten op te lossenbij het vermarkten van nieuwe producten. De provincie zal er
hierbij op toezien dat dit analoog aan de clusteraanpak voor deze regio gebeurt (zie
eerder bij Noord-Holland Noord). Speciﬁek voor de toeristische sector beidt
Kansenkanon extra mogelijkheden om het MKB te stimuleren (zie de passage bij
toerisme op pagina).
Uiteindelijk levert de inzet van het Kansenkanon 800 ondersteunde MKB’ers per jaar
op. Daarnaast leert de ervaring uit de periode 2008 – 2010 dat Kansenkanon eveneens
zorgt voor ongeveer € 4 miljoen aan R&D-investeringen en € 11 miljoen aan private
vervolginvesteringen (bij een bereik van 3200 ondernemers)37).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Voor coﬁnanciering aan de 2 Kansenkanonvarianten heeft de provincie middelen
beschikbaar vanuit de provinciale coﬁnanciering voor EFRO-projecten (omvang
€ 8 miljoen).

36) Projectplan IKKK – oktober 2010. Het gaat om de organisaties AIM, Syntens, AiB en de kennisinstellingen VU, Vumc, UvA en AMC.
Dit programma wordt hoofdzakelijk geﬁnancierd vanuit EFRO-middelen.
37) Bijzonder innovatief Noord-Holland, Kansenkanon 2008 - 2010
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Innovatie en ondernemerschap
– interview met Sjaak Beemster

Maar daar bleef het niet bij, want ook

de eigen muren van je bedrijf en zelfs

fruittelers, de Agriboard Noord-Holland

van je branche kijkt.”

Als eigenaar van aannemersbedrijf

Noord en koeltechnische bedrijven

Howa Bouwgroep BV wil Sjaak Beemster

zitten om tafel om dit idee tot een succes

De provincie Noord-Holland steunt het

anderen inspireren door meer dan het

te brengen.

innovatieprogramma Kansenkanon van

reguliere te doen. Juist in deze tijd

Syntens door middel van een Europese

waarin in geld en tijd schaars zijn,

Beemster is enthousiast over wat

coﬁnanciering. Dankzij het

maakt Beemster bewust tijd vrij voor

Syntens doet voor ondernemers: “wat

Kansenkanon zit een ondernemer als

het bezoeken van externe

ondernemers nodig hebben is dat zij de

Sjaak Beemster sneller aan tafel met

bijeenkomsten. “Tijdens bijeenkomsten

successen en goede voorbeelden van

experts, bedrijven en/of

ontmoet je mensen die bedrijfsmatig

anderen zien. Daarentegen moeten zij

kennisinstellingen die ondersteunen in

meer overeenkomsten met je hebben

zelf de wil hebben om te innoveren, het

de volgende stap van het succesvol

dan je zou denken. Het is voor een

maakt niet uit of je veehouder of

uitvoeren van een idee.

ondernemer belangrijk dat hij andere

stratenmaker bent, als je maar buiten

partijen ontmoet.”
Innovatiecentrum Syntens organiseert
dit soort bijeenkomsten. Speciaal voor
ondernemers die nieuwe diensten
willen ontwikkelen, of zich meer willen
onderscheiden met duurzame
oplossingen. In samenwerking met
Syntens werkt Sjaak Beemster aan een
nieuwe duurzame koelcel. Tuinders
gebruiken de koelcel om hun fruit te
bewaren tot verdere transport.
Vergeleken met andere koelcellen
gebruikt dit exemplaar veel minder
energie en kan warmte terugleveren.
Een mooi idee, en ook de Universiteit
Wageningen en de Hogeschool van
Amsterdam reageerden enthousiast.
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4

WERKLOCATIES
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Inleiding
Een basisvoorwaarde voor een goede concurrentiepositie van Noord-Holland is te
beschikken over voldoende en kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden voor
bestaande en nieuwe bedrijven op werklocaties. Daarom is voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten als provinciaal belang verankerd
in de provinciale structuurvisie38).
Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het efficiënt benutten van de
bestaande terreinen staan centraal in een periode waarin overaanbod aan
bedrijventerreinen dreigt en voor kantoorlocaties al aanwezig is. Voorwaarden voor
zo’n zorgvuldige planning zijn gesteld in de provinciale structuurvisie. De SERladder die daarbij wordt gehanteerd geeft prioriteit aan herstructurering van
bestaande locaties boven het aanleggen van nieuwe locaties.
In deze Economische Agenda verstaan we onder het thema werklocaties zowel de
afzonderlijke werklocaties in de zin van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en
detailhandelslocaties als de economische mainports: Schiphol, de havens langs het
Noordzeekanaalgebied en de Greenport Aalsmeer (in relatie met Agriboard NoordHolland Noord).

4.1 Schiphol
1 Economisch belang
Schiphol en omgeving hebben zich sinds de introductie van het ‘mainportbeleid’
(Vierde Nota Ruimtelijke Ordening) eind jaren ’80 sterk kunnen ontwikkelen. Het
nationale beleid voor mainports was gericht op het versterken van Schiphol en de
haven van Rotterdam als logistieke hotspots, gevoed door een betrouwbaar en
uitgebreid netwerk van verbindingen met de belangrijkste economische regio’s in
de wereld. De basis voor het succes lag dus in het accommoderen van de netwerkeconomie door het versterken van de aanwezige internationale vervoersknooppunten. De luchtvaart (passagiersvervoer en luchtvracht) van en naar Schiphol is
vanaf deze periode tot nu sterk gegroeid, met name in de jaren ’90. Na 2000 echter
is de groei afgevlakt. Het mainportbeleid richtte zich van begin af sterk op logistiek
en distributie als spin-off van de luchthaven (‘Nederland Distributieland’),
waardoor er aan luchtvracht gerelateerde logistieke complexen rond Schiphol
(Schiphol Zuid, Zuidoost, Oude Meer, Schiphol Oost, en Fokker terrein) zijn
ontstaan. Deze ontwikkeling zet zich nog steeds door (zie de ontwikkeling van
ACT).

38) Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid, 21 juni 2010,
www.noord-holland.nl/web/show/id=84845
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Ontwikkeling passagiers- en vrachtvervoer Schiphol
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De Schipholregio is ook aantrekkelijk als vestigingsplek voor bedrijven die
coördinerende diensten leveren voor de Europese markt van mondiaal opererende
bedrijven. Het netwerk van rechtstreekse verbindingen naar de belangrijkste
economische regio’s in de wereld is voor internationaal opererende bedrijven een
belangrijk en soms cruciaal vestigingsargument. Wat nadrukkelijk ook meespeelt,
is de bijna ideale geograﬁsche ligging van Nederland in West-Europa (tussen de
belangrijkste markten Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk), de
aanwezigheid van een grootstedelijke omgeving van hoofdstad Amsterdam, met
zijn hoogwaardige arbeidsmarkt, stedelijke woonmilieus, culturele en

De Metropolitane strategie
is richtinggevend voor de
ontwikkeling van de
Schipholregio

recreatieve voorzieningen, en kennisinstellingen, en institutionele
voordelen zoals het ﬁscale klimaat, veiligheid en politieke stabiliteit. Dit
geheel overziende, heeft de regio (Metropoolregio Amsterdam en Randstad) ertoe
gebracht om vanaf 200439) een ‘metropolitane strategie’ te voeren voor het
ruimtelijk economische beleid. De metropolitane strategie gaat ervan uit dat de
kracht van de Metropoolregio ligt in een combinatie van bovengenoemde factoren.
Concurrerende metropolitane regio’s kenmerken zich door soortgelijke
vestigingsvoordelen.

39) De metropolitane strategie werd geïntroduceerd in de Economische Strategie Randstad (2004) en de Vierde Noordvleugelconferentie (2005)
en voor de Schipholregio verder uitgewerkt in de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (2009).

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 47

Het economisch belang is ook af te meten in termen van werkgelegenheid en
toegevoegde waarde. Schiphol is goed voor zo’n 60.000 rechtstreekse banen en zo’n
60.000 indirecte werkgelegenheid. De toegevoegde waarde wordt geschat op zo’n
1,5% van het BBP, dat wil zeggen zo’n 9 miljard euro40). In onderstaande graﬁeken
wordt de werkgelegenheid op werklocaties die in sterke mate luchthaven- en
luchtvaart georiënteerd zijn, weergegeven. Op deze kantoor- en bedrijfslocaties
werkten in 2010 in totaal meer dan 100.000 personen 41).
Werkgelegenheid Schipholgebonden kantoorlocaties 2006-2010
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Werkgelegenheid Schipholgebonden bedrijfslocaties 2006-2010
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40) Luchtvaartnota, april 2009.
41) Uit Monitor Ontwikkelingsstrategie REVS 2010, Bestuursforum Schiphol september 2011.
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2 Wat speelt er nu?
2.1 Uitvoering Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio
In het Bestuursforum Schiphol (BFS) werken de provincie Noord-Holland, de
gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol Group samen aan de
ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio. In 2009 hebben het BFS
en de provincie Noord-Holland de Ruimtelijk Economische Visie Schiphol (REVS)
2009-2030 vastgesteld. In de REVS legt de regio haar visie neer voor de verdere
economische ontwikkeling van de regio. In de REVS staat de ‘metropolitane
strategie’ centraal. Hiermee ligt het accent niet meer op het versterken
van het economisch complex van de luchthaven (de centrale gedachte
van het mainportbeleid), maar op samenhang van metropoolregio en
luchthaven. Uit metropolitane strategie van de REVS volgen voor de komende jaren
de volgende opgaven:
ŝ

§ ©¥¦§¥¡ ©¡  ¥£¢¥§¢¥¥¢¥ £¢Ķ

¦§¥

Ĩ  ¢¥¥¢¥ §¨¦¦¡

Hoofddorp/Schiphol en de Zuidas is het visitekaartje en internationale
toegangspoort van de metropoolregio. Deze corridor heeft twee toplocaties voor
kantoren, maar is in ruimtelijke zin nog te weinig een eenheid, en te weinig
geïntegreerd in de stad. Ook zijn de OV verbindingen niet op het excellente
niveau zoals we dat in concurrerende regio’s zien.
ŝ

§ ©¥¦§¥¡ ©¡ § ¢¡¥¦¡ ©¥

¢¡ ©¡ ª¥¢§¦Ĩ §

betekent een betere ruimtelijke inpassing, meer ruimtelijke kwaliteiten, meer
differentiatie en meer vermenging in plaats van monofunctionaliteit.
Kwaliteit in plaats van kwantiteit moet het credo zijn.
ŝ

¢¥¡¦¥¡ ©¡ § ¦§ ©¦§¡¦ ©¢¢¥ ¥¦©¦§¡¡Ĩ
Selectiviteit moet aansluiten op de dynamiek van de internationale markt. De
opgave is om het accent te verschuiven van toetsing van bedrijven naar het
sturen van locatieontwikkelingen die beter aansluiten bij de wensen van de
doelgroepen.

ŝ

¡§§¡ ¢£ ¡ ¨¦§¥¦§¥§Ĩ ¡  £¢¥¢ ¦ ¡ §¡§ ¡¦¥
clusters geïdentiﬁceerd. Het gaat om bedrijfsclusters als ‘aerospace’, ‘ICT’,
‘mode’, ‘life science’, ‘ﬁnanciële dienstverlening’, ‘versgoederen’, enzovoort.
Deze clusters opereren in een keten van toeleveranciers, afnemers, enzovoort,
en stellen speciﬁeke eisen aan hun bedrijfsomgeving. De opgave is om deze
clusters zodanig te faciliteren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In de Ruimtelijk Economische
Visie Schipholregio wordt
aangegeven welke ruimtelijk
economische ontwikkeling
prioriteit heeft
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De REVS legt dus onder meer vast welke ruimtelijk economische ontwikkelingen
van prioritair belang worden geacht voor het versterken van de internationale
concurrentiepositie en doet een voorzet hoe het beste invulling gegeven kan worden
aan selectief vestigingsbeleid voor Schipholgebonden bedrijven.
De REVS wordt geconcretiseerd in de ‘Ontwikkelingsstrategie REVS’. De
Ontwikkelingsstrategie is een programma voor de ontwikkeling van werklocaties
in de Schipholregio. In de Ontwikkelingsstrategie spreken de partijen van het
Bestuursforum Schiphol af aan welke kwantitatieve en kwalitatieve randvoorwaarden de locatieontwikkelingen moeten voldoen om de internationale
concurrentiepositie van de regio te versterken. Hierbij wordt uitgegaan van de visie
die in de REVS is neergelegd.

Afspraken over selectieve ontwikkeling Schiphol
Aan de Tafel van Alders hebben Rijk, regionale overheden, luchtvaartsector en
omwonenden in 200842) afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Schiphol tot
2020. Op basis van een totale groeiverwachting van 580.000 vliegtuigbewegingen
rond 2020 is geconstateerd dat, vanwege wettelijke vastgestelde milieuruimte,
deze marktvraag niet op Schiphol kan worden geaccommodeerd. Aan de Tafel van
Alders is gekozen voor een selectieve ontwikkeling van Schiphol. Dit betekent dat
Schiphol zich bij capaciteitstekorten moet richten op verkeer dat van belang is voor
het verbindingennetwerk, het zogenaamde mainportgebonden of knooppuntgebonden verkeer. Partijen hebben afgesproken dat er tot 2020 niet meer dan
510.000 vliegtuigbewegingen per jaar op Schiphol mogen worden geaccommodeerd.
Voor de overige 70.000 bewegingen is inzet van regionale luchthavens (bijvoorbeeld
Lelystad en Eindhoven) noodzakelijk.
2.2 ACT
Sinds 2005 werken de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC
en Schiphol Group samen om Amsterdam Connecting Trade (ACT) te realiseren: een
ambitieus programma voor de ontwikkeling van een drietal logistiek georiënteerde
bedrijventerreinen, een multimodaal logistiek systeem en een deel groenontwikkeling (Geniepark). ACT is enerzijds bedoeld om de vraag naar luchtvrachtgeoriënteerde logistieke bedrijfsruimte te accommoderen en aan de andere kant de
concurrentiepositie te versterken door een hoogwaardig, duurzaam en efficiënt
vestigingsmilieu te realiseren. ACT bestaat uit de terreinen Schiphol Zuidoost,
Schiphol Logistics Park en A4 Zone West. ACT wil diverse vervoersmodaliteiten (te
lucht, over de weg, per spoor en over het water) efficiënt aan elkaar verbinden zodat
er een multimodaal logistiek knooppunt ontstaat. Een belangrijke ambitie is om de
terreinen onderling efficiënt te ontsluiten via een Ongestoorde Logistieke
Verbinding (OLV), een vrije vrachtbaan die snelle goederentransport van Schiphol
naar de terreinen en overslagpunten (terminals) mogelijk maakt. De OLV heeft een
aftakking van Schiphol naar Greenpark Aalsmeer via de nieuwe N201. Om
goederenvervoer per spoor mogelijk te maken, is een terminal nodig bij Hoofddorp
in het gebied A4 Zone West, die aansluit op het HSL spoor. Deze ‘HST Cargo
Terminal’ is een van de projecten van ACT waarvoor het kabinet een bijdrage heeft
gereserveerd (11 miljoen euro). Het Rijk heeft eveneens een bijdrage gereserveerd
voor de realisatie van de OLV Greenport (8,3 miljoen euro).

42) Aldersadvies aan het kabinet (oktober 2008)

50 |

Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
(SMASH)
Volgens het regeerakkoord en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
zijn Amsterdam en Schiphol van nationaal ruimtelijk belang en is er sprake van
Rijksverantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van dit gebied. Als redenen
hiervoor worden genoemd de nationale baten en lasten van de stad en de
luchthaven en de beperkte doorzettingsmacht van provincies en gemeenten in de
regio om gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot stand te brengen.
In de Schipholregio komen volgens het Rijk een groot aantal rijksbelangen- en
opgaven samen, waaronder de mainportontwikkeling, de Zuidas, de greenports,
het vervoers- en energienetwerk en de woningbouwopgaven. Het Ministerie van
I&M constateert daarbij dat niet al deze opgaven op de nu voorziene manier
kunnen worden ingepast. Het Rijk vindt het daarom nodig te komen tot heldere
keuzes. Vanwege de gesignaleerde ruimtelijke vraagstukken en het gebrek aan
samenhangende rijksaansturing is het ministerie een rijksprogramma gestart
om te komen toe een Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer (SMASH). Omdat SMASH veel verschillende overheden en
sectorpartijen raakt heeft het programma SMASH een bestuurlijk Stuurgroep
opgericht, waarin naast het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeenten
Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol participeren. De Stuurgroep treedt
op als eerste overlegorgaan voor SMASH en de actualisatie van
Luchthavenindelingbesluit 43)(LIB). Via deze stuurgroep kunnen we onze
ruimtelijk economische belangen behartigen.

43) Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is een AMvB op basis van de Wet Luchtvaart en bevat regels waarbij beperkingen zijn gesteld ten aanzien
van de bestemming en het gebruik van de grond, voor zover die beperkingen noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in
verband met de nabijheid van de luchthaven.
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2.3 SADC
Ten behoeve van de ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio
hebben in 1987 de provincie Noord-Holland, gemeenten Haarlemmermeer en
Amsterdam en Schiphol Group het Bestuursforum Schiphol (BFS) opgericht en de
regionale ontwikkelingsmaatschappij Schiphol Area Development Company
(SADC). Het BFS is het kaderstellend bestuurlijk platform voor de Schipholregio en
formuleert beleid zoals de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio. SADC heeft
zich sinds 1987 beziggehouden met terreinontwikkelingen en marketing en
acquisitie op basis van de gestelde kaders van het BFS. In 2009 hebben alle partijen
in het BFS besloten een nieuwe fase met SADC (SACD-III) in te gaan. Met SADC-III
zijn de belangen van de vier aandeelhouders in SADC gelijkgetrokken. De provincie
vergrootte daarmee haar belang van 18,1% naar 25%. Daarnaast is een kapitaalsinjectie van € 20 miljoen per aandeelhouder afgesproken, waarvan het grootste deel
overigens in de vorm van grondposities heeft plaatsgevonden/ zal plaatsvinden. De
bedoeling van SADC-III is enerzijds om SADC meer slagkracht te geven voor
toekomstige terreinontwikkelingen via het beschikbaar stellen van grondposities.
Anderzijds gaat SADC-III om het versterken van regionale samenwerking. Want met
de kapitaalsinjectie van € 20 miljoen per aandeelhouder wordt ook de verbondenheid aan de samenwerking voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van de
Schipholregio kracht bij gezet. Deze hogere ambities vragen, zeker gezien de
huidige marktomstandigheden, de komende jaren om een scherpere aansturing
van SADC.

3 Wat willen we bereiken?
Vanuit het perspectief van de Schipholregio richten onze activiteiten zich op het
duurzaam versterken van de internationale concurrentiepositie van de
Metropoolregio Amsterdam, met daarbinnen de regio rondom de luchthaven. Zoals
eerder aangeven, is het middel daartoe de metropolitane strategie. Schiphol is een
cruciale concurrentiefactor van de metropoolregio. Niet alleen omdat Schiphol veel
(directe en indirecte) werkgelegenheid en toegevoegde waarde oplevert. Maar ook
omdat het netwerk van rechtstreekse internationale verbindingen van de nationale
luchthaven de metropoolregio snel en efficiënt toegankelijk maakt voor
internationaal opererende bedrijven en kenniswerkers, waardoor de
metropoolregio aangesloten blijft bij de internationale concurrenten.
Het behoud en het versterken van deze netwerkkwaliteit is dus van groot
belang voor de internationale concurrentiepositie. Daarnaast is het voor onze
concurrentiepositie van belang dat de ruimtelijk economische gebiedskwaliteiten
van de Schipholregio worden versterkt. Dit vertalen we in de volgende drie doelen:
3.1 Samenhangende en hoogwaardige ruimtelijke economische ontwikkeling
Schipholregio
We willen dat de regio rondom Schiphol zich in ruimtelijk economische zin zich
voldoende samenhangend en wervend ontwikkelt. Met voldoende samenhangend
bedoelen we dat de ontwikkeling van werklocaties in de Schipholregio goed is
afgestemd op de behoefte van de internationaal opererende markt, de primaire
doelgroep voor de Schipholregio. Deze afstemming heeft een kwantitatieve
component in de zin dat we niet meer locaties en bedrijfsvastgoed ontwikkeld zien
worden dan er behoefte aan is. Daarnaast is er een kwalitatief aspect. We willen
dat de kwaliteit van de werklocaties niet alleen goed is afgestemd met de behoeften
van de internationale doelgroepen, maar ook voldoende is gedifferentieerd en
wervend zijn om de gewenste gebruikers te kunnen verleiden zich in de regio te
vestigen. Met voldoende samenhangend bedoelen we ook dat de werklocaties
optimaal zijn geïntegreerd in het stedelijk weefsel en het landschap en goed zijn
ontsloten, met name met het OV netwerk.

Provincie zet in op behoud
en versterken van zowel
netwerkkwaliteit als
gebiedskwaliteiten ter
verbetering van de
concurrentiepositie
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3.2 Selectieve benutting ruimte in Schipholregio
Doel is om de ruimte in de Schipholregio selectief te benutten, dat wil zeggen alleen
beschikbaar stellen voor ruimtelijk economische ontwikkelingen die bijdragen aan
het proﬁel van een concurrerend internationaal georiënteerd vestigingsmilieu.
Grond in de Schipholregio is schaars en bovendien beperkt inzetbaar vanwege
restricties in verband met luchtvaart. De economische activiteiten in dit gebied
moeten of een duidelijk relatie hebben met de luchtvaartoperatie, zoals activiteiten
in de luchtvrachtketen, of duidelijk bijdragen aan het ruimtelijk economisch
proﬁel. Dit proﬁel staat onder ons eerste doel hierboven omschreven. De primaire
doelgroep zijn bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. Met internationale
oriëntatie bedoelen we gerichtheid op, dan wel binding van bedrijven aan
internationale markten waarvoor de aanwezigheid van een luchthaven met een
netwerk van internationale verbindingen in combinatie met een grootstedelijk
milieu (o.a. kennis, creativiteit, hoogwaardige arbeidsmarkt) belangrijke
vestigingsvoorwaarden zijn.
3.3 Topmilieu voor internationaal georiënteerde logistiek
We willen bijdragen aan de realisatie van een topmilieu voor internationaal
georiënteerde logistiek in de regio. De cluster logistiek heeft zich in rond de
luchthaven sinds eind jaren ’80 sterk kunnen ontwikkelen en is een belangrijke
economische pijler geworden. De sector groeit nog steeds en kan zijn relatieve
voorsprong nog verder uitbouwen door te innoveren en de potenties van de
aanwezigheid van de luchthaven, de Amsterdamse haven en Greenport Aalsmeer
beter te benutten. Betere ruimtelijke clustering en samenwerking zijn daarvoor
randvoorwaardelijk. Dit kan worden geaccommodeerd door de groei van de cluster
op te vangen in een nieuwe hoogwaardige en efficiënte logistieke werkomgeving
(ACT), die wervend is voor internationale logistieke dienstverleners die overwegen
zich in Nederland te vestigen, en ruimte biedt voor innovatieve concepten. Daarbij
willen we mede via de Economic Development Board (AEB) de cluster logistiek
versterken door in te zetten op innovatie en betere samenwerking met onder meer
kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam (zie paragraaf 3.1).

4 Hoe bereiken we dat?
4.1 Doel 1: Samenhangende en hoogwaardige ruimtelijke economische
ontwikkeling Schipholregio
Basisvoorwaarde voor goede afspraken over de ruimtelijke economische
ontwikkeling van Schiphol is een efficiënt overleg daarover in de regio. Wij zullen
onderzoeken in hoeverre daarin nog een verbeterslag is te maken. Samen met de
partners van het Bestuursforum Schiphol stellen we de Ontwikkelingsstrategie
REVS op en voeren deze uit. De Ontwikkelingsstrategie is een programma voor de
ontwikkeling van werklocaties in de Schipholregio. Deze bevat afspraken over
kwantiteit (afgestemd met Plabeka) en kwaliteit. Onze ontwikkelingsmaatschappij
SADC is een van de uitvoerende partijen. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd
in de Monitor REVS.
Indicatoren zijn:
(Afname van) kantorenleegstand in de Schipholregio, relatief ten opzichte van de MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: leegstand Schipholregio = 13,5%, leegstand MRA = 16,4%
Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten
opzichte van MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: Schipholregio 52 vestigingen, MRA totaal: 122
vestigingen.
Toename totale werkgelegenheid op kantoor en bedrijfslocaties in de Schipholregio.
Nulsituatie werkzame personen kantoorlocaties 1 januari 2011 = 82.876,
bedrijfslocaties = 17.594.
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4.2 Doel 2: Selectieve benutting ruimte in Schipholregio
We leggen afspraken omtrent selectieve benutting van de ruimte in de Schipholregio vast in een convenant tussen de provincie Noord-Holland, gemeenten
Haarlemmermeer en Amsterdam, Schiphol Group en SADC. De resultaten (de
ontwikkelingen en bedrijfsvestigingen) zullen jaarlijks gerapporteerd en
geëvalueerd worden in de Monitor REVS.
Indicatoren zijn:
Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten
opzichte van MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: Schipholregio 52 vestigingen, MRA totaal: 122
vestigingen.
Aantal in de Monitor REVS aangeduide twijfelgevallen of onterechte vestigers (nog
geen nulmeting).
4.3 Doel 3: Topmilieu voor internationaal georiënteerde logistiek
We dragen bij aan de realisatie van een topmilieu voor internationaal georiënteerde
logistiek door de ontwikkeling van ACT mede mogelijk te maken. We zullen de
komende jaren het programmabureau ACT blijven ondersteunen en incidenteel
ﬁnancieel dan wel in menskracht bijdragen aan de realisatie van projecten onder de
paraplu van ACT. Op projectniveau reserveren we € 3 miljoen voor de uitvoering van
de Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport naar ACT en zullen wij de
projectcoördinatie op ons nemen. Onze ontwikkelingsmaatschappij SADC voert het
algemene programmamanagement voor ACT uit. Ook zal SADC de uitgifte van
Schiphol Logistics Park, het tweede logistieke bedrijventerrein van ACT, vanaf 2011
uitvoeren. Daarnaast zal SADC de uitgifte van de A4 Zone West, het derde terrein
van ACT, in deze agendaperiode voorbereiden. Tenslotte wordt in samenwerking
met Franse marktpartijen, verenigd in EuroCarex, gestudeerd op een business case
voor de exploitatie van een vrachtverbinding per spoor met Parijs, die kan
resulteren in een realisatiebesluit voor de HST Cargo terminal bij Hoofddorp.
Indicatoren zijn:
Projectrealisatie OLV Greenport (nulmeting 2011: geen OLV Greenport)
Uitgifte Schiphol Logistics Park (nulmeting 2011: nog geen uitgifte SLP)
Realisatiebesluit HST Cargo terminal (nulmeting 2011: diverse studies, verkenning
business case met EuroCarex partners, nog geen realisatiebesluit).

5 Welke andere partijen zijn erbij betrokken?
De samenwerking rondom de ruimtelijk economische ontwikkeling van Schiphol
vindt primair plaats het Bestuursforum Schiphol. Hierin werken provincie,
Haarlemmermeer, Amsterdam, en Schiphol Group samen, met SADC als
uitvoeringsorganisatie. Daarnaast werkt de provincie samen met het Platform voor
bedrijven en kantoren (Plabeka) voor wat betreft de kwantitatieve afstemming van
vraag en aanbod in de Schipholregio en de MRA. Onze economische samenwerking
in de MRA (Platform Regionaal Economische Samenwerking, PRES en Economic
Development Board Amsterdam) heeft naast Plabeka vooral relevantie voor de
ontwikkeling van logistiek als topsector. In paragraaf 7.3 geven we aan hoe wij (met
partners als Amsterdam Airport Area) inzetten op de internationale marketing van
en acquisitie voor de Schiphol- en Metropoolregio.

6 Welke middelen zetten we daarvoor in?
Om de samenwerking in het Bestuursforum Schiphol te faciliteren, stellen we
jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Dit is bedoeld voor ondersteuning van het
secretariaat (€ 15.000) en de rest voor de uitvoering van opdrachten als het opstellen
van de Ontwikkelingsstrategie REVS.
Voor het programmabureau ACT stellen we jaarlijks € 100.000 beschikbaar.
Voor de realisatie van de OLV Greenport hebben wij € 3 miljoen gereserveerd
(amendement bij de begroting 2011, bij statenmotie november 2010).
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4.2 Havenindustrieel complex Noordzeekanaalgebied
Economisch belang
De havens langs het Noordzeekanaalgebied, hebben het eerste halfjaar van 2011
afgesloten met een stijging van de overslag met ongeveer 3 procent ten opzichte van
het eerste half jaar van 2010.
Het herstel in het Noordzeekanaalgebied werd vorig jaar ingezet, nadat in 2009 de
gevolgen van de economische crisis merkbaar werden.
De afgelopen 10 jaar is de goederenoverslag achter de sluis met een kleine 28 miljoen
ton toegenomen naar bijna 73 miljoen ton. Inmiddels is het Noordzeekanaalgebied
qua verslagvolume de 4e haven in de Hamburg-Le Havre-range (2010).Het gebied
rondom het Noordzeekanaal is behalve een knooppunt in goederenstromen ook een
vestigingsplaats voor kadegebonden, havengerelateerde activiteiten en milieuhinderlijke bedrijven. Met name de stad Amsterdam heeft de afgelopen jaren
milieuhinderlijke bedrijven uit de binnenstad verplaatst naar de droge zeehaventereinen en de overige droge terreinen.
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Sectoren die in het gebied zijn gevestigd zijn onder andere de metaal(bewerkings)
industrie,de voedingsmiddelenindustrie en energiesector. Op de terreinen langs
het kanaal zijn ruim 30.000 banen direct verbonden met de haven en havengerelateerde industrie. Deze activiteiten genereren jaarlijks 3,5 miljard euro aan
toegevoegde waarde.
Bezien over een reeks van jaren laten de havenactiviteiten in het Noordzeekanaalgebied een hoge groei van de arbeidsproductiviteit zien. Deze ligt structureel hoger
dan de groei van de arbeidsproductiviteit in de rest van regionale economie. Het
gaat over het algemeen om bedrijven die internationaal concurreren en daardoor
continu moeten investeren in productiviteitsverhogende technieken.
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Private haveninvesteringen Noordzeekanaalgebied
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Het Noordzeekanaalgebied is naast Almere het enige gebied binnen de MRA waar
bedrijven die milieuruimte nodig hebben zich kunnen vestigen c.q. naar toe
verplaats kunnen worden.

Wat speelt er nu?
Het Noordzeekanaalgebied is niet alleen belangrijk voor de economie in NoordHolland maar ook voor de Nederlandse economie en voor die van Europa. Deze
regio vervult immers een grote rol in de verbinding met het Europese
achterland. Een nieuwe grote zeesluis is cruciaal voor de ontwikkeling
van de Amsterdamse havenregio en van groot belang voor het nationale
en internationale goederentransport.
Het vervoer van goederen via zee neemt toe. Daarbij worden de zeeschepen steeds
groter en vooral breder. De Noordersluis uit 1929 wordt dan ook te klein. Deze sluis is
de toegangspoort voor zeeschepen tot het Noordzeekanaalgebied.
Op 24 november 2009 heeft de Provincie het convenant planstudie fase Zeetoegang
IJmond ondertekend. Hierdoor kon begin 2010 worden gestart met de planstudie,
het uitgangspunt van dit onderzoek is het verbeteren van de bereikbaarheid van de
havens langs het Noordzeekanaal. Begin 2012 worden de resultaten van de
planstudie gepresenteerd. Op basis hiervan nemen de betrokken partijen, het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), gemeente Amsterdam en de
provincie Noord-Holland een go/no go besluit.

Na een positief besluit volgt de planologische procedure en het opstellen van onder
andere een Milieueffectrapportage. Ook start dan de aanbestedingsprocedure voor
de uitvoering van de aanleg van de zeesluis. Op basis hiervan wordt aan de

Tweede Zeesluis cruciaal voor
Amsterdamse havenregio
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convenantpartners het realisatiebesluit voorgelegd. Dit wordt het tweede go/no-go
besluit.
Ten behoeve van de optimale benutting van het haventerrein wordt het onderzoek
Optimale benutting bestaand havengebied uit de structuurvisie uitgevoerd. Dit is
een bouwsteen voor een besluit over een eventuele noodzaak van uitbreidingsruimte voor de haven. In de tussentijd kunnen in de Wijkermeerpolder en de
Houtrakpolder (Rijksbufferzone) geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden
die een eventuele uitbreiding van de haven onmogelijk maken.

Wat willen we bereiken?
Binnen de regio zijn er verschillende inzichten over de ontwikkeling van de haven.
Daarom heeft het Bestuursplatform, onder regie van de provincie, besloten tot
het maken van een Visie Noordzeekanaalgebied 2040. In het
Bestuursplatform zijn vertegenwoordigd: de gemeenten langs het
kanaal, Kamer van Koophandel Amsterdam, Tata Steel IJmuiden N.V.,
Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Provincie. Doel is om een gezamenlijk
beeld te ontwikkelen over de functie van het havenindustrieel complex binnen de
MRA.
Deze havenvisie zal ook leidend zijn voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda.
Naast deze gezamenlijke visie willen wij ons de komende jaren richten op:
ŝ
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Hoe bereiken we dat?
In 1995 heeft de provincie samen met de gemeenten rond het Noordzeekanaal, de
particuliere havenbeheerders en de Kamer van Koophandel het Masterplan
Noordzeekanaalgebied opgesteld onder het motto: “Samenwerken aan duurzame
economische ontwikkeling met een open oog voor leefbaarheid”.Met als doel het
bevorderen van de economische ontwikkeling in het gebied. Hierdoor wordt de
internationale concurrentiepositie van de haven, industrie en logistiek in het
Noordzeekanaalgebied versterkt. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn bij deze
versterking een belangrijke randvoorwaarde.
Iedere vijf jaar wordt de samenwerking in het Bestuursplatform geëvalueerd. De
evaluatie in 2010 heeft ertoe geleid dat er een nieuwe samenwerkingsagenda is
opgesteld. Tevens is de rol van de provincie in het Noordzeekanaalgebied vergroot
door het projectbureau Masterplan (opgericht ter uitvoering van het Masterplan)
onder regie van de provincie te brengen.

Welke andere partijen zijn betrokken?
In het Masterplan Noordzeekanaalgebied (NZKG) werken de gemeenten
Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen, Zaanstad, de
Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Zeehaven IJmuiden, Corus
en de Provincie Noord-Holland samen. Zij vormen het Bestuursplatform.
De politieke vertegenwoordigers in het Bestuursplatform leggen de voorstellen ter
besluitvorming voor aan hun bestuur, colleges en/of gemeenteraden.
Het Masterplan NZKG kent ook een klankbordgroep waarin maatschappelijke
organisaties gevraagd of ongevraagd het bestuursplatform adviseren.

Provincie stelt een nieuwe Visie
Noordzeekanaalgebied 2040 op.
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Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het belangrijkste instrument is de structuurvisie, vooral het tijdig reserveren van
voldoende ruimte voor havens en havengebonden economische activiteiten.
De gereserveerde middelen (€ 55 miljoen) voor de aanleg van de tweede zeesluis
blijven beschikbaar.
Bestaande programma’s als ‘HIRB’, ‘Water als Economische Drager’ en
‘Kansenkanon’ kunnen mede bijdragen aan de projecten die geïnitieerd zijn vanuit
het MasterplanNoordzeekanaalgebied.
Jaarlijkse bijdrage aan het Masterplan Noordzeekanaalgebied: € 54.000,– t.b.v.
Projectbureau en uitvoering van projecten.

4.3 Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noo rd
Hoewel de provinciale inzet rond Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noord uitgewerkt worden in de Agenda Landbouw doet het recht aan het
economisch belang van beiden om er in de Economische Agenda kort op in te gaan.

Economisch belang?
De land- en tuinbouw is één van de belangrijkste economische sectoren van
Nederland. Wanneer we kijken naar de export dan draagt de sector tuinbouw en
uitgangsmateriaal 19% bij aan het overschot op de Nederlandse handelsbalans.
Hiermee is ook direct een verband te leggen met de logistieke sector. Zo vervoert één
op de drie vrachtwagens agrarische producten en is één op de zes vrachtvliegtuigen
gevuld met tuinbouwproducten.
De landbouw heeft circa 60 procent van de grondoppervlakte van de provincie in
beheer. De landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economie en vervult een
cruciale rol als beheerder van het landschap.
Als verlengstuk en in de achtertuin van de Metropoolregio Amsterdam bevindt zich
in de regio Noord-Holland Noord de Agriboard. Een sterk internationaal
georiënteerde regio, dat zich snel ontwikkelt met onder andere drie grote
glasconcentratiegebieden (Glasdriehoek) met een totaal oppervlakte van bijna 1000
hectare (inclusief verspreid liggend glas). Het glastuinbouwgebied Agriport A7 is de
aangewezen locatie voor glastuinbouwbedrijven die moeten worden verplaatst uit
de Randstad. Een gebied gericht op de glasgroenteteelt in samenhang met twee
grote vollegrondsgroentecentra. Het aan Agriport gekoppelde agrarische
bedrijventerrein ontwikkelt zich tot logistieke draaischijf die de glasgroenten en
vollegrondsgroenten aan elkaar verbindt. Tevens is een duurzame verbinding met
een aquacultuurpark in ontwikkeling. De regio Noord-Holland Noord is het meest
veelzijdige agribusinessgebied van Nederland met een productiewaarde van
ongeveer 3 – 3, 5 miljard euro. Alleen al 15 tot 20 duizend mensen hebben daar een
baan in de primaire agri-sectoren.

58 |

Prominent in de Noordvleugel van de Randstad in de directe omgeving van
mainport Schiphol bevindt zich het belangrijke agro-economische cluster
Greenport Aalsmeer: een sierteeltcomplex van internationale faam. Rond Aalsmeer
hebben sierteelt, veredeling, veiling, productie en handel zich geconcentreerd tot
één van de wereld grootste handels- en kenniscentra voor bloemen en planten.
Nederland heeft daarmee een leidende positie als het gaat om een internationale
draaischijffunctie voor de sierteelt. Een complex dat niet alleen door handel, maar
ook door goede bereikbaarheid de aanwezigheid van een primaire dagvoorraad en
een sterke veredelingssector haar positie heeft veroverd. Greenport Aalsmeer heeft
qua werkgelegenheid een omvang die direct en indirect vergelijkbaar is met
Schiphol. Deze werkgelegenheid komt niet alleen voort uit de primaire productie in
de kas maar ook uit het complex van handels-, logistieke en dienstverlenende
activiteiten. Daarbij mag ook de maakindustrie niet worden vergeten die een
belangrijke bijdrage levert aan de innovatieve uitstraling van de sector. Het totale
greenport complex leidt dus niet alleen tot directe banen in dit cluster maar leidt
ook tot indirecte werkgelegenheid dat tezamen geschat wordt op 50.000
arbeidsplaatsen.

42 miljoen bloemen en planten worden elke dag geleverd door 10.000 producenten
uit 77 landen die via 125.000 transacties worden herverdeeld over 5000
groothandels die dit in 143 landen verdelen over alleen al in Europa 100.000
detaillisten.44)

Wat speelt er nu?
Het kabinet heeft in het Regeerakkoord en speciﬁek in de nota ‘Naar de top’, ingezet
op de stimulering van negen economische topsectoren en clusters. Hierbij zijn twee
topsectoren te vinden met relaties in de Agrosector: de tuinbouw en uitgangsmaterialen en agro & food.
Deze topsectoren worden weerspiegeld in de Agriboard met Seed Valley en de
Greenport Aalsmeer. Beide clusters zetten in op het behoud en versterken van de
agroketen en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Zij zetten daarbij in op een aantal
programma’s rond de thema’s:
ŝ
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44) Bron: Greenport Aalsmeer
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De kenmerken van de clusters uiten zich in:
ŝ
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uitdagingen te leveren.
Het nieuwe beleid rond de topsectoren, de herpositionering van Greenport Holland
en de uitwerking van de programma’s van Seed Valley, Agriboard en Greenport
Aalsmeer krijgen vorm, waarbij bovengenoemde kenmerken als uitgangspunten
zijn geformuleerd.

Wat willen we bereiken?
De provincie Noord-Holland zet in op het behoud en versterking van het
glastuinbouwcomplex en de marktplaats voor de sierteeltsector rond de Greenports
Aalsmeer en de Duin-en Bollenstreek. We willen deze regionale clusters versterken
en de Agriboard in Noord-Holland Noord laten uitgroeien tot greenport en ‘verstuin’
voor Noordwest Europa.
Overheid en bedrijfsleven werken samen om de kracht van Greenport Aalsmeer te
behouden en versterken voor de Noord-Hollandse én Nederlandse economie. Het
voortdurend innoveren draagt daaraan bij. We willen een sterk tuinbouwcluster
waarbij een krachtige, consistente overheid faciliteert en regisseert 45).
De afgelopen jaren is er hard gebouwd aan een structuur waar zogenaamde quickwins leidde tot snel zichtbare resultaten in de clusters. De komende vier jaar zetten
wij samen met de topregio’s in om het verder vorm geven en de uitrol van de
programma’s zoals deze zijn vastgelegd in de visiedocumenten van de clusters. Dit
zal leiden tot een verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw in NoordHolland Noord en de internationale concurrentiepositie versterken. De agenda
landbouw en visserij zal hier dieper op ingaan.
De clusters zijn daarbij aangesloten bij de thema’s van Greenport Holland en het
bedrijfslevenbeleid van het Rijk.

Hoe bereiken we dat?
De overheid (Rijk, provincies en gemeenten) creëert de randvoorwaarden voor het
bedrijfsleven om te kunnen ondernemen, zodat de internationale
concurrentiekracht van het Nederlandse agrocluster wordt versterkt.
Wij willen glastuinbouwgebieden rond Aalsmeer en in Noord-Holland
Noord in samenhangend beleid, en aansluitend op het topsectorenbeleid van het
Rijk, verdere ontwikkelingsmogelijkheden bieden.
Greenport Aalsmeer
In de Greenport Aalsmeer zetten we in op het verbeteren van het functioneren van
de glastuinbouwketen en de internationale marktplaats door:
1

De reconstructie van 237 ha (t/m 2025) verouderde glastuinbouwlocaties door
o.a de inzet van het provinciale TWIN-H programma herstructurering
glastuinbouw Greenport Aalsmeer

2

Actualisatie MLT2025 in 2012

3

Opstellen van een innovatieprogramma in 2012 (aansluitend bij het thema
Flowers en Food van de AEB)

4

Aansluiting van Greenport Aalsmeer op CO2 netwerk voor 2015

5

Het verbeteren van de bereikbaarheid onder andere in relatie tot seaport
(Noordzeekanaalgebied), airport (Schiphol), (parameter 10% reductie op de
transporttijden van bloemen naar de veiling eind 2015)

6

De positionering en versterking imago van de sector (parameter: aantal
bezoekers paviljoen Bloomin’Holland op de Floriade 2012).

45) Bron: kernboodschap Greenport Holland

Provincie biedt verdere
ontwikkelings-mogelijkheden
voor glastuinbouwgebieden
rond Aalsmeer en in
Noord-Holland Noord.
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De stuurgroep Greenport Aalsmeer stuurt een uitvoeringsprogramma aan
gebaseerd op het strategische visiedocument MLT 2025. De gedeputeerde Landbouw
trekt deze stuurgroep. Door aansluiting van Zuid-Hollandse gemeenten Kaag en
Braassem en Nieuwkoop en de verbreding van het programma zal ingezet worden
op een herziening van het visiedocument MLT 2025.
Het innovatieprogramma van de Greenport Aalsmeer sluit aan bij het thema
Flowers & Food van de AEB en zal aansluiten bij de innovatieagenda van de
topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal De samenwerking op het gebied van
veredeling, uitgangsmateriaal en daaraan gerelateerde handel is in de Greenport
georganiseerd in Blooming Breeders en zal leiden tot een Green Life Sciences Hub.
Via de kenniscentra in Amsterdam (UvA) zal deze ook een verbinding leggen met
Seed Valley. In de Agenda Landbouw zal speciﬁek worden ingegaan op deze
programma’s.
Agriboard
Door de aansluiting te vinden met Greenport Holland zal de cluster Agriboard
Noord-Holland Noord zich verder positioneren als Greenport. De gedeputeerde
Landbouw heeft mede vanuit de rol als voorzitter van de stuurgroep

Agriboard Noord-Holland
Noord moet zesde nationale
Greenport worden

Agriboard zitting in de kerngroep van de overheidskolom in Greenport
Holland.
Via het programma ‘Vizier op de Toekomst’ wordt ingezet op de verdere
ontwikkeling van de Agribusiness, als één van de ‘economische drivers’ in de regio.
De ontwikkeling is sterk gericht is op het gezamenlijk en gestructureerd toewerken
naar de versterking van innovatiekracht en leercultuur van ondernemers binnen de
sector. Het programma omvat drie onderdelen.
1

de ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda in 2012, waarin de
thema’s worden benoemd die op lange termijn zeer relevant zijn voor de
Agribusiness

2

de ontwikkeling van 4 concrete innovatieclusters in 2013 met pionierende
ondernemers uit de regio, welke aansluiten bij de thema’s als nieuwe
agrologistieke concepten en verwaarding van reststromen .

3

kennisdeling richting alle belanghebbende stakeholders in en buiten de regio
(olievlekwerking en positionering)
a

voor Seed Valley een onderzoek in 2012 naar de vestiging van een regionaal
centre of excellence

b

het opstellen van een bidboek voor de Floriade in 2012

Met de kandidaatstelling voor de Floriade 2022 wordt ingezet op een vernieuwend
ruimtelijk economisch concept met de focus op 2033. In 2012 zal dit leiden tot een
bidbook Floriade. De Agribusiness legt hierbij verbanden met andere
sectoren als natuur, recreatie, water en duurzame energie als basis voor
een regionale duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee wil de regio
haar ambitie waar maken om uit te groeien tot verscentrum voor Noord-West
Europa.
Aan de basis hiervan staat het uitgangsmateriaal met een sterke internationale
positie van Seed Valley. Wij zetten in op het behoud en versterken van deze sector
door naast goede vestigingscondities ook onderzoek te doen naar een center of
excellence waar kennis en onderwijs elkaar ontmoeten.
Op projectniveau zal de rol van de provincie Noord-Holland variëren van:
1

Het faciliteren van agriclusters

2

Prikkelen en motiveren van bedrijven en organisaties

3

Regisseren van processen

4

Scheppen van kaders zoals vastgelegd in de provinciale structuurvisie en
bijbehorende verordening

Regio stelt zich kandidaat voor
de Floriade 2022
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Welke andere partijen zijn betrokken?
Ministerie I &M, Ministerie ELI, Agentschap NL, Flora Holland, Banken, LTO
Noord, LTO Noord Glaskracht, KAVB, EU, gemeenten, Productschap Tuinbouw,
Innovatienetwerk Agro. LTO Nederland, horizontale en verticale agroketen
bedrijfsleven, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Imaris, Greenport
Aalsmeer, Agriboard, Seed Valley, Zaadveredelingsbedrijfsleven, Blooming
Holland, NAKTuinbouw, Blooming Breeders, Plantum, TTI Groene Genetica,
Wageningen UR, UvA, Universiteit Leiden, TNO, Syntens, Kamer van Koophandel
Noordwest, Kamer van Koophandel Amsterdam, First in Food, Clusius College,
Greenport Holland, AEB

Welke middelen zetten we hiervoor in?
De provincie Noord-Holland levert menskracht bij de uitrol van programmaonderdelen behorende bij de kerntaken van de provincie en aansluitend bij de
beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de Agenda Landbouw. Vanuit het
landbouwbudget wordt een bijdrage geleverd in de continuïteit en programmacoördinatie via een bijdrage aan de publieke-private samenwerkingsconstructie
Agriboard en Greenport Aalsmeer. Beide geven in een stichting uitvoering aan de
programmaonderdelen. Voor speciﬁeke onderdelen uit de programma’s is geld
beschikbaar uit het GLB en POP.
Voor de herstructurering van de glastuinbouw in de greenport Aalsmeer is 10
miljoen euro beschikbaar tot 2025, gekoppeld aan het MLT 2025.
Het programma “Vizier op de toekomst” van de Agriboard wordt ondersteund
middels een EFRO bijdrage.

4.4 Bedrijventerreinen
Voor een goede concurrentiepositie is het belangrijk te beschikken over voldoende
ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Wil je immers een interessant
vestigingsklimaat bieden voor vestiging van nieuwe (internationale) bedrijven, dan
zul je voldoende ruimte met voldoende kwaliteiten moeten kunnen bieden. De
provincie wil dat er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen door eerst
de mogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen te benutten door te
intensiveren en herstructureren. Daarnaast zal, tegelijk met het optimaliseren van
het ruimtegebruik op bestaande terreinen, ook in beperkte mate ruimte moeten
worden gezocht voor nieuwe locaties. Ten aanzien van bedrijventerreinen zijn
afspraken gemaakt met andere overheden om gezamenlijk te komen tot een
succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid dat
bijdraagt aan de economische en ruimtelijke kwaliteit van Nederland 46). Met de
provinciale structuurvisie en het convenant bedrijventerreinen zijn twee kaders
vastgesteld voor het bedrijventerreinenbeleid.

Economisch belang?
Ruim een derde van de werkgelegenheid in Nederland bevindt zich op
bedrijventerreinen. Dat geeft gelijk het belang aan van bedrijventerreinen voor de
Nederlandse economie. Dat belang wordt nog eens benadrukt door het feit dat de
werkgelegenheidsgroei (tussen 1999 en 2006) gemiddeld sneller is bij bedrijven
gevestigd op een bedrijventerrein dan bij bedrijven op andere locatietypen 47).
Daarbij is waarschijnlijk sprake van een natuurlijk selectieproces; snelgroeiende
bedrijven kunnen alleen op bedrijventerreinen voldoende uitbreidingsruimte
vinden.

46) Convenant bedrijventerreinen 2010-2020,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/convenant-bedrijventerreinen-2010-2020.html
47) Planbureau voor de Leefomgeving (2008), Werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen, december 2008
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Wat speelt er nu?
Grote herstructureringsopgave
De herstructureringsopgave is nog groot: recent onderzoek in het kader van het
opstellen van regionale herstructureringsprogramma’s48) wijst uit dat in NoordHolland Noord nog zo’n 670 ha bedrijventerrein verouderd is en in Noord-Holland
Zuid 3706 ha. In Noord-Holland Zuid gaat het om relatief zware ingrepen
(revitalisering en herproﬁlering) om de bedrijventerreinen weer op te knappen met
indicatieve kosten van € 150.000 - € 800.000 per ha. Van deze verouderde terreinen
valt een deel binnen de opgave die met het Provinciaal Herstructurerings
Programma kan worden aangepakt:

Opgave

Oppervlakte
NHN

Oppervlakte
NHZ

Totaal
oppervlakte
in ha

195

430

625

Revitalisering

163

1613

1776

Herproﬁlering

246

394

640

Facelift

Bron: PHP Update 2011

In absolute zin is de opgave in Noord-Holland Zuid veel groter dan in Noord-Holland
Noord. Daarnaast gaat het in Noord-Holland Zuid ook om een zwaardere
herstructureringsopgave.
In april 2010 hebben Gedeputeerde Staten het Provinciaal Herstructurerings
Programma (PHP) 2009-2020 vastgesteld en is dit PHP ook goedgekeurd door het
rijk. Daardoor heeft decentralisatie van € 13,5 miljoen voor het uitvoeren van het
PHP plaatsgevonden. Ook Provinciale Staten hebben voor het uitvoeren van het PHP
€ 10 miljoen gereserveerd.
Dreigend overaanbod
Om het aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de
vraag voert de provincie samen met gemeenten (en betrokkenheid van het
bedrijfsleven) eens in de 4 jaar behoefteramingen uit waarmee vraag en aanbod
zowel kwantitatief als kwalitatief met elkaar in evenwicht worden

Door dreigend overaanbod is de
ontwikkeling van 3 locaties in
Noord-Holland Noord bevroren

gebracht. Eind 2008, begin 2009 is dat uitgevoerd in Noord-Holland
Noord. Vanwege een dreigend overaanbod is daarbij de ontwikkeling van
een drietal locaties bevroren, en dit is vastgelegd in de Structuurvisie (De Veken/
Opmeer, Zijtwende/ Schagen & Niedorp en een deel van Robbenplaat/
Wieringermeer).
Voor Noord-Holland Zuid is in Plabeka-verband gewerkt aan het herijken van de
behoefte. Ook in deze regio wordt het aanbod aan bedrijventerreinen teruggebracht
en/of gefaseerd om dreigend overaanbod te voorkomen. De planningsopgave die
daarbij is afgesproken wordt in 2011 voorgelegd aan Provinciale Staten.
Regionale samenwerking
Zowel in het convenant bedrijventerreinen 2010-202049) als in de provinciale
structuurvisie staat regionale samenwerking centraal bij het bereiken van een
succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid. De
bedrijventerreinenmarkt is immers een regionale (grond)markt en mede
daardoor is het nodig om het bedrijventerreinenbeleid regionaal te

Regionale samenwerking staat
centraal

organiseren. In Noord-Holland is die regionale samenwerking al ver
gevorderd, zeker in vergelijking met andere delen van het land. De
regionale samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek met het transformatiefonds, de

48) Bron: Provinciaal Herstructureringsprogramma Update 2011, Provincie Noord-Holland, april 2011
49) Convenant bedrijventerreinen 2010-2020,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/convenant-bedrijventerreinen-2010-2020.html
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samenwerking in Plabeka-verband rond de herstructurering en de Mooi Nederland
pilot in West-Friesland zijn stuk voor stuk voorbeeldprojecten voor heel Nederland.
Nog steeds een overheidsgestuurde markt
Van oudsher is de bedrijventerreinenmarkt in Nederland een door overheden
gedomineerde markt. Om te komen tot een meer professionele en gebiedsgerichte
aanpak is het nodig om een grotere betrokkenheid te verkrijgen van private partijen
(beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers en beheerders). Daarom is landelijk
gepleit voor meer verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt50). Het huidige
ﬁnancieel-economische klimaat biedt op de middellange termijn kansen voor
verdere verzakelijking. Ondernemers kunnen kiezen voor het afstoten van bedrijfsvastgoed en voor sale-and-lease-back om zo investeringsgeld uit geïnvesteerd
vermogen beschikbaar te krijgen. Aan de aanbodkant oriënteren beleggers en
buitenlandse partijen zich op de bedrijfsruimte- en bedrijventerreinenmarkt. Per
saldo zijn de meeste beleggers en ontwikkelaars nu echter nog terughoudend met
het innemen van posities op bedrijventerreinen51).

Wat willen we bereiken?
De aantrekkingskracht en internationale concurrentiepositie verder verbeteren
door voldoende en kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden te bieden voor
bestaande en nieuwe bedrijven op werklocaties. Dat willen we bereiken door:
1

Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het efficiënt benutten van
de bestaande terreinen. Voorwaarden voor zo’n zorgvuldige planning zijn
gesteld in de provinciale structuurvisie (SER-ladder). Een zorgvuldige
planning gaat uit van reële ontwikkelingsscenario’s en gaat niet alleen uit van
kwantiteit (omvang van locaties), maar ook van kwaliteit (aan wat voor
typen locaties is behoefte). Een zorgvuldige planning betekent ook

SER-ladder uitgangspunt bij
zorgvuldige planning

dat door middel van goede monitoring vraag en aanbod beter op
elkaar worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op
behoefteramingen en opgaven in regio’s.
2

De doelstellingen van de provincie ten aanzien van herstructurering van
bedrijventerreinen zijn in 2009 vastgesteld en opgenomen in het Provinciaal
Herstructurerings Programma (PHP). De totale doelstelling van het PHP is
herstructurering van 870 ha in de periode 2009-2013.
Een zorgvuldige planning bereiken we door het organiseren en stimuleren van
regionale samenwerking en het vastleggen van de planningsopgave in de
provinciale structuurvisie.

3

Regionale samenwerking: regionale samenwerking staat centraal in het
provinciaal bedrijventerreinenbeleid en is in Noord-Holland al ver gevorderd.
In verschillende regio’s zijn al gezamenlijke programma’s ten aanzien van

51) Roadmap verzakelijking bedrijventerreinenmarkt, ministerie IenM en EL&I, 17-09-2010,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2010/09/17/roadmap-verzakelijking-bedrijfsmarkt.html
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herstructurering en programmering van nieuwe bedrijventerreinen. Echter,
deze onderdelen vertonen in een aantal regio’s nog te weinig samenhang. De
provincie heeft dan ook deze regio’s opgeroepen om te komen tot een
samenhangend bedrijventerreinenprogramma waarin de programmering van
nieuwe terreinen en de herstructurering van bestaande terreinen samen
komen. Daarnaast moet duurzaam beheer deel uit maken van dit programma.
Door het invoeren van duurzaam beheer wordt voorkomen dat nieuwe
veroudering optreedt. De onderlinge samenhang tussen nieuwe en bestaande
bedrijventerreinen kan worden versterkt door een ﬁnanciële koppeling tussen
oude en nieuwe bedrijventerreinen te maken; verevening. Basis daarvoor is
een regionaal grondprijsbeleid waarin gemeenten dezelfde methode hanteren,
zoals het residueel berekenen van grondprijzen. Via dit grondprijsbeleid kan
wellicht ook meer ﬁnanciële ruimte worden gevonden voor de ﬁnanciering van
de herstructurering.
4

De Verzakelijking: verzakelijking is een langetermijnstrategie, gericht op
behoud en groei van de waarde van bedrijventerreinen door een professionele
en gebiedsgerichte aanpak, via een grotere (ﬁnanciële) betrokkenheid van
private partijen (beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, beheerders) in
samenspraak met overheden. Uitwerking van deze strategie kan stapsgewijs
bijdragen aan het beter functioneren van bedrijventerreinen, het beperken of
voorkomen van veroudering en het effectiever inspelen op de behoeften en
wensen van (eind-) gebruikers. Waar mogelijk zullen we, ook op regionaal
niveau, de aansluiting zoeken bij de verzakelijkingsstrategie.

Hoe bereiken we dat?
De aanpak van de provincie is in principe bottom-up. In regionale
samenwerkingsverbanden, waarbij de regionale ontwikkellingsbedrijven een
belangrijke rol spelen, (zie § 7.2 ) zoals Plabeka worden regionale programma’s
opgesteld die als bouwsteen dienen voor provinciale programma’s als het PHP en de
provinciale planningsopgave. Hoewel die regionale samenwerking geborgd wordt
door bestuurlijke afspraken, is met de provinciale structuurvisie en de
bijbehorende verordening een ‘vangnet’ gecreëerd om ervoor te zorgen
dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
In algemene zin hebben wij als provincie de rol van ruimtelijke beleidsbepaler en
regisseur (provinciale structuurvisie Noord-Holland met bijbehorende
verordening), inclusief het vaststellen behoefteramingen bedrijventerreinen en
kantoren. Daarnaast vervullen we de rol van stimulator ten aanzien van
herstructurering en kennisuitwisseling/monitoring.

Stimuleren herstructurering bestaande bedrijventerreinen
Herstructurering van bedrijventerreinen is door de provincie Noord-Holland actief
opgepakt vanaf 2002, met vanaf 2004 een succesvolle subsidieregeling
Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB). De
afgelopen anderhalf jaar is het onderwerp onder invloed van de (rijks-)commissie

Minervahaven, Amsterdam
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Provincie heeft ruimtelijke
regierol en stimuleert
herstructurering en
kennisuitwisseling
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Noordanus (Taskforce Herstructurering bedrijventerreinen) nadrukkelijk op de
bestuurlijke agenda geplaatst, resulterend in het Convenant Bedrijventerreinen
2010-2020 (rijk, IPO en VNG), afgesloten op 27 november 2009. De provincies hebben
in dit convenant de rol van regisseur van het provinciale en interregionale bedrijventerreinenbeleid (conform het advies van commissie Lodders) toebedeeld gekregen.
De actieve rol van de provincie blijkt onder andere uit het feit dat de provincie vanaf
2004 52 herstructureringsprojecten heeft gesubsidieerd (HIRB) met een totale
omvang van 1767 hectare. De 40,2 miljoen euro aan subsidie heeft uiteindelijk
224 ha ruimtewinst en vele duurzame maatregelen opgeleverd. De investeringen
van andere partijen (met name gemeenten) lagen een factor 10 hoger.
Voor het ondersteunen van de regionale samenwerking bij de herstructurering en
daarmee het behalen van de doelstellingen van het Provinciaal Herstructurerings
Programma worden vanaf 2011 de uitvoeringsregelingen HIRB-Light en HIRB-Privaat
ingezet.
Beide uitvoeringsregelingen richten zich op de zwaardere herstructureringsprojecten, maar HIRB-light richt zich op de openbare ruimte en HIRB-privaat op
het opknappen van verouderde private ruimte op bedrijventerreinen52). In 2012
zullen beide regelingen geëvalueerd worden zodat er in 2013 een besluit kan worden
genomen over een eventuele voortzetting.

Pilotbureau herstructurering:
In 2009 startte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een experiment met als
belangrijkste doel de herstructurering in de MRA te versnellen. Het Pilotbureau
Herstructurering Bedrijventerreinen bundelde de deskundigheid van de Regionale
Ontwikkelings Bedrijven RON, Haven Amsterdam, OGA, SADC en Ilocator op het
gebied van de herstructurering in 1 bureau en startte met het aanjagen van de
aanpak van verouderde terreinen. Doel was:
ŝ

ª¥ ©¥¦¡¡ ©¡  ¥¦§¥¨§¨¥¥¡ ¢¢¥ § ¡  ¦ §
gaan* op een ﬂink aantal te herstructureren bedrijventerreinen;

ŝ

¢

¡ §¢§ ¡ ©¥§¥ ¡¥§¡ ©¡  ¢¥¡¦§ ©¡ 

herstructurering;
ŝ
ŝ

¢¡ ©¢¢¥ ©¥©¡¡ ¡ ¥¢¡£¥¦ ¨§ª¥¡ī
¥Ɠ§¡ ©¡ ¢¡¥§ ¦¦ ¡¨§§¡ ¢

¡§ ¡ ¢£©ħ ¢¦§¡ ¡

organisatie te vergroten.
*) actief aan de slag gaan van het pilotbureau komt neer op de volgende rollen:
1

aanjager: verschillende partijen overtuigen van het nut van de
herstructurering

2

smeerolie: partijen nader tot elkaar brengen in de uitvoering

3

mentor: leveren van kennis aan al samenwerkende partijen

4

regelen ﬁnanciering: mogelijkheden voor subsidie verkennen alsmede inzet
van eigen gelden van partijen.

Door de succesvolle aanpak (bundeling van kennis en kunde) stelt de uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 de voortzetting van deze aanpak voor. De pilot stopt
formeel en het experiment wordt voortgezet in de vorm van het Projectbureau
Herstructurering Bedrijventerreinen.

Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen
(HIRB)
Vooralsnog is de provinciale ﬁnanciële inzet gericht op de volgende twee sporen:
1

Herontwikkeling van de openbare ruimte. Dit kan gaan om face-lift
(opknappen om te voorkomen dat het nog erger/duurder wordt), revitalisering
en herproﬁlering. Veelal betreft het gecombineerde opgave op een terrein,

52) Bron: Provinciaal Herstructureringsprogramma Update 2011, Provincie Noord-Holland, april 2011
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waarbij revitalisering van een gedeelte van het terrein samenhangt met een
facelift van het gehele terrein.
Gemeenten zijn en blijven hoofdverantwoordelijk voor de aanpak van de
openbare ruimte. De provincie zet hier de zgn. HIRB-light regeling voor in. Dit
is een voortzetting van de tot 2010 geldige provinciale HIRB regeling, maar met
lagere subsidie die zowel fysieke kosten dekt (geen risico op staatssteun) als
tegemoet kan komen aan onderzoek en procesmanagement. Aanvragers zijn
alleen gemeenten. Voorwaarde, naast aandacht voor ruimtewinst en duurzaamheid, is invulling van parkmanagement. Projecten gericht op zwaardere
opgaven (meer mogelijkheden voor ruimtewinst) gaan in principe voor.
2

Herontwikkeling van private ruimte. Het gaat hier om de zwaardere
opgaven: revitalisering en herproﬁlering. De provincie zet hier een deel van
haar geld in voor het ondersteunen van gemeenten bij het samen met het
bedrijfsleven herstructureren van de private ruimte op bedrijventerreinen.
Er kan subsidie worden verstrekt voor kosten die gemaakt worden voor
revitalisering en herproﬁlering van private ruimte, zoals aankoop van
gronden en opstallen. Uiteraard worden mogelijke opbrengsten verrekend
met de kosten. Deze regeling geeft de gemeenten een steuntje in de rug bij
het zoeken van de samenwerking met private partijen (verzakelijking) voor
het in gang zetten van de herstructurering op de ‘rotte plekken’ op een
bedrijventerrein. Bij het verdelen van de jaarlijks beschikbare subsidie
wordt gekeken naar de urgentie van de herstructurering, het aantal

Duurzaamheid en ruimtewinst
zijn belangrijke speerpunten
binnen HIRB

hectaren, de mate van regionale samenwerking, de mate waarin
andere partijen ﬁnancieel bijdragen, de ruimtewinst, de kwaliteit
van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de risico’s met betrekking
tot de uitvoerbaarheid van het project.
Alle activiteiten moeten natuurlijk passen binnen het provinciaal
herstructureringsprogramma. Bij beide uitvoeringsregelingen is de
verplichting opgenomen om te voorzien in duurzaam beheer. Dit om er voor
te zorgen dat het kwaliteitsniveau op peil blijft en niet terugzakt.

Planningsopgave:
Om de mismatch tussen vraag en aanbod aan werklocaties in de Metropoolregio
Amsterdam op te lossen is op 12 mei 2011 in een bestuurlijke werkconferentie een
nieuwe Uitvoeringsstrategie Plabeka vastgesteld. Deze wordt nog voorgelegd wordt
aan de verschillende raden en Provinciale Staten. Hoewel de planningsopgave een
tijdspad heeft tot en met 2040 moeten op korte termijn vervolgafspraken gemaakt
worden over de fasering in de realisatie van het resterende aanbod53). Er zijn dus nog
stappen te zetten om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. Plabeka is
daartoe het geëigende platform in Noord-Holland Zuid.
Voor het afstemmen van vraag en aanbod is speciale aandacht voor vestigingskandidaten vanuit het buitenland van bijzonder belang. Buitenlandse bedrijven
hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de Noord-Hollandse economie;
zowel in werkgelegenheid als in innovatiekracht via hun investeringen in
onderzoek en ontwikkeling. Via gerichte internationale marketing en acquisitie
moeten ook de kwaliteiten van de belangrijke vestigingslocaties onder de aandacht
worden gebracht (zie § 7.3).
Voor Noord-Holland Noord is in februari 2009 een planningsopgave vastgesteld die
tot stand is gekomen in samenwerking met de gemeenten. Om beter aan te sluiten
bij de actuele economische ontwikkelingen waardoor de vraag naar bedrijventerreinen langer uitblijft is herijking van de behoefteramingen noodzakelijk. In
2013 zal een nieuwe planningsopgave voor Noord-Holland Noord moeten worden
vastgesteld. In navolging van de Plabeka aanpak in Noord-Holland Zuid zullen er
vervolgens in bestuurlijke overleggen met gemeenten afspraken gemaakt

53) Snoeien om te kunnen bloeien, Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040

Plabeka aanpak wordt ingezet
in Noord-Holland Noord.
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worden over het afstemmen van vraag en aanbod (fasering, doelgroepen etc).
Een zorgvuldige planning betekent ook dat door middel van goede monitoring
vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op
behoefteramingen en opgaven in regio’s. De provincie heeft daarom vanaf 2008 een
provinciale monitor bedrijventerreinen en kantoren opgezet waarvoor gemeenten
gegevens leveren. Jaarlijks levert de monitor een stand van zaken van de
ontwikkelingen rond bedrijventerreinen en kantoren.

PLABEKA:
Voor de kantorenlocaties en bedrijventerreinen is een handelingsperspectief
voorgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt naar kansrijke groeigebieden
waarbij het accent ligt op uitbreiding (nieuwe uitgiften), beperkte groeigebieden
waar het accent ligt op herontwikkeling/transformatie met beperkte mogelijkheid
tot nieuwe uitgiften, balansgebieden waarbij het accent ligt op herontwikkeling
en in mindere mate op transformatie en beperkingsgebieden waar het accent ligt
op transformatie en sloop en in mindere mate op herontwikkeling. Door dit onderscheid aan te brengen ontstaat de mogelijkheid om een sterker internationaal
proﬁel neer te zetten.
Evenwicht vraag en aanbod
De opgave is om een nieuw evenwicht te creëren op de kantoren en bedrijventerreinenmarkt. Dit betekent dat er zeer selectief moet worden omgegaan met het
ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe kantoorlocaties en bedrijventerreinen. Overaanbod leidt tot een prijsdrukkend effect op de vastgoedwaarde en
daarmee op de grondopbrengsten, maar ook op de bereidheid om te (her)
investeren in bestaand en nieuw vastgoed. Door Buck Consultans International
(BCI) zijn vier scenario’s doorgerekend. Voor de MRA gaan we uit van een hoog
economisch scenario, het Global Gateway scenario. Door in regionaal verband het
planaanbod beter af te stemmen op de vraag ontstaat een situatie waarbij op
termijn schaarste en daarmee waarde wordt gecreëerd. Dit betekent concreet:
1

Het in evenwicht brengen van vraag en aanbod door het schrappen van 1,8
miljoen m² (bruto vloeroppervlak) plancapaciteit kantoren. Dit betreft 40%
van het vigerende planaanbod. Daarnaast gaat het om het schrappen van 520
hectare plancapaciteit bedrijventerreinen voor de periode 2010 - 2040. Dit is
23% van het planaanbod. Daarnaast moet er voor de periode na 2020 ruimte
worden gevonden voor het toevoegen van voldoende ‘natte’
zeehaventerreinen.
Bovendien moet er meer vestigingsruimte worden gereserveerd voor
milieuhinderlijke bedrijven o.a. door het bieden van voldoende ‘gemengd
plus’ terreinen.

2

Transformatie tot 2020 van 1,5 miljoen m2 kantoorruimte bestaande uit
1,1 miljoen m² die nu structureel leegstaat en incourant is en 400.000 m² aan
panden die nog achtergelaten zullen worden door gebruikers die naar
nieuwbouw gaan verhuizen. Daarnaast herontwikkeling van 1,5 miljoen m²
kantoren op bestaande locaties in de periode tot 2020 door middel van sloop/
nieuwbouw of hoogwaardige renovatie. De aanpak van structurele leegstand
van kantoren vindt plaats door inzet van (ﬁnanciële) instrumenten en
samenwerking met marktpartijen en rijksoverheid.

3

De aanpak van verouderde bedrijventerreinen voort te zetten door 2.200 ha te
revitaliseren en te herproﬁleren door inzet van (ﬁnanciële) instrumenten en
meer samenwerking met marktpartijen.

Regionale samenwerking:
Regionale samenwerking staat centraal en is een plicht in het kader van het
Convenant bedrijventerreinen en de provinciale structuurvisie54). Daarnaast is

54) art 12 lid 4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 21 juni 2010
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regionale samenwerking een pré bij het toekennen van HIRB-subsidie.
In Noord-Holland Noord wordt in overleg met de provincie in een tweetal regio’s
(Kop en West-Friesland) gewerkt aan samenhangende bedrijventerreinenprogramma’s waarin de ontwikkeling van nieuwe terreinen samenhangt met de
herstructurering van bestaande terreinen en duurzaam beheer integraal onderdeel
uitmaakt van het regionaal bedrijventerreinenbeleid. In de regio Alkmaar worden
de elementen van een samenhangend bedrijventerreinenbeleid opgenomen in een
nieuw economisch uitvoeringsprogramma.
In Noord-Holland Zuid staat de samenwerking in het kader van de in 2011
vastgestelde Uitvoeringsstrategie centraal. Hierin komen de onderdelen van een
samenhangend bedrijventerreinenbeleid aan de orde.

Verzakelijking:
Als het gaat om de rol van overheden bij verzakelijking, en in deze context in het
bijzonder de rol van de provincie, dan zullen zij de juiste voorwaarden moeten
scheppen om de verzakelijking kans van slagen te geven. Dat betekent vooral
zorgen voor een reële behoefteraming aan bedrijventerreinen en regionale
afstemming bij ontwikkelen, herstructureren en beheren van
bedrijventerreinen. Terughoudendheid bij het ontwikkelen van nieuwe locaties
maakt het interessanter voor beleggers en andere private partijen om te investeren in
bestaande locaties. In feite moet de overheid dus zijn rol als marktmeester goed
invullen die er voor zorgt dat er een aantrekkelijke markt ontstaat voor private partijen
om zich actief bezig te houden met het (her-) ontwikkelen van bedrijventerreinen. De
provincie heeft daarbij een belangrijke rol met het vaststellen en bewaken van de
behoefteraming aan bedrijventerreinen. Daarnaast kan de provincie invloed
uitoefenen op de kwaliteitsverbetering van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen,
zoals nu al gebeurt ten aanzien van landschappelijke inpassing. De Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie adviseert Gedeputeerde Staten van NoordHolland over de ruimtelijke kwaliteit van onder meer nieuwe bedrijventerreinen. Ten
derde kan de provincie initiatiefnemer en partner zijn in (her-)ontwikkeling van
terreinen en langs die weg zakelijke partijen betrekken. En ten slotte kan de provincie
gemeenten stimuleren om de samenwerking te zoeken met private partijen bij het
(her-) ontwikkelen van werklocaties. Momenteel wordt daarvoor de HIRB-privaat
regeling ingezet die gemeenten stimuleert de samenwerking aan te gaan met private
partijen bij het herstructureren van private delen van het terrein. Zo kan een eerste
bodem in een verzakelijkte markt worden gelegd en worden aangetoond dat het model
werkt. De provincie Noord-Holland doet dit momenteel in samenwerking met de
gemeente en het Rijk voor het Zaanse Hembrugterrein. De provincie is ook betrokken
bij twee pilotprojecten (Gebiedsfonds Haarlemmermeer en Distriport) op gebied van
verzakelijking.

Verzakelijking vereist een
goede invulling van de rol van
marktmeester door de
provincie.
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Welke andere partijen zijn betrokken?
Belangrijke partners bij het bedrijventerreinenbeleid zijn de gemeenten. Via de
samenwerkingsverbanden Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland
en Plabeka werken we met de gemeenten samen bij het uitvoeren van het
bedrijventerreinenbeleid. Hoewel de Gooi en Vechtstreek onderdeel uitmaakt van
de Plabeka-samenwerking is de regionale samenwerking hier aanvullend
georganiseerd via iLocator, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
Ook het bedrijfsleven wordt actief betrokken waar het gaat om het vaststellen van
belangrijke afspraken rond herstructurering en planning van nieuwe bedrijventerreinen (zoals Uitvoeringsstrategie Plabeka). De Kamers van Koophandel zijn, net
als de provincie, actief deelnemer aan het regionaal bedrijventerreinenoverleg.
De rol van de regionale ontwikkelingsbedrijven ten aanzien van bedrijventerreinen
staat omschreven in § 7.2 (zie ook kader over Pilotbureau herstructurering).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Via de HIRB-regelingen HIRB-privaat en HIRB-light is voor de periode 2009-2013
23,5 miljoen euro beschikbaar, bestaande uit 13,5 miljoen aan gedecentraliseerde
rijksmiddelen en 10 miljoen eigen middelen.
In 2013 volgt een besluit over eventuele voortzetting en beschikbare middelen.

4.5 Kantoren
Ook de kantoren maken onderdeel uit van het vestigingsklimaat. Er moet
kwalitatief en kwantitatief voldoende ruimte zijn voor bedrijven om zich te kunnen
vestigen.
Kantoren zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat. Naar schatting werkt ca 40%
van de werkenden in Noord-Holland vanuit kantoren.
Het ruimtelijk kader voor het provinciale beleid is in de eerste plaats vastgelegd in
de provinciale structuurvisie. Net als bij bedrijventerreinen wil de provincie dat de
ruimte in de eerste plaats gezocht wordt binnen de bestaande voorraad. Dat
betekent dat de nadruk moet liggen op renovatie en verdichting binnen het
bestaand stedelijk gebied. Het streven is daarbij gericht op een aantrekkelijk
verblijfsklimaat, ook op kantoorconcentraties. Dat wil meestal zeggen dat kantoren
het beste een plaats kunnen vinden in een stedelijke setting waarin menging met
andere functies als wonen, detailhandel, horeca, cultuurvoorzieningen en
recreatie de voorkeur heeft.
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Wat speelt er nu?
Leegstand
Op dit moment is op de kantorenmarkt in geheel Noord Holland sprake van
overaanbod, blijkend uit een te hoge leegstand. De grootste concentratie van
kantoren, en van de leegstand, is te vinden in het zuiden van de provincie. Het
aanbod aan kantoren in Noord-Hollland is voor meer dan 90% te vinden in Noord
Holland Zuid. De leegstand van kantoren in de Metropoolregio Amsterdam is hoog,
circa 17% van het kantorenareaal staat leeg. Dit komt overeen met een leegstand van
2,2 miljoen m2 bvo. Voor een gezonde markt is 5-8% (frictie)leegstand normaal.
Ongeveer 50% van deze leegstand is structureel van karakter, dat wil zeggen dat de
kantoren 2 jaar of langer leegstaan. Het gaat dus om een structurele leegstand van
ruim 1 miljoen m2. De verwachting is dat deze structurele leegstand nog zal
toenemen, onder andere onder invloed van nieuwbouw projecten die nog in de
pijplijn zitten.
Effecten van leegstand
De belangrijkste problemen die overheden ervaren bij de overmaat aan kantoren
(leegstand en planoverschot) zijn:
ŝ

 ¢¡¡§¥§¦ ©¡ ¦§¡ § ©¥¢¥¡ ¢£  ¢¥

§ ¦ ©¢

sociale onveiligheid, criminaliteit of in het ergste geval ‘no go-areas’;
ŝ

¡ ©¥¦§¥¡ ©¡  ń¡§¥¡§¢¡ņ ¢¡¨¥¥¡§£¢¦§ħ ª¡§
kantoorgebruikers vestigen zich bij voorkeur op succesvolle locaties;

ŝ

 ¢©¥

§ § ¡ £¥¦¥¨¡ Ɠ§ ¢£  ©¦§¢ª¥ ¡ ¥



op de (residuele) grondopbrengsten en het investeringsvolume (het geld dat in
stichtingskosten en daarmee in kwaliteit van het pand gestoken kan worden);
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verslechterde afzetmogelijkheden nemen toe en de verdiencapaciteit van
kantooruitgiften neemt af, waardoor minder geld gegenereerd kan worden
voor de ontwikkeling van verlieslijdende plannen.
Het nieuwe werken
Er vinden de laatste jaren snelle veranderingen plaats in het kantoorwerk. Snel
internet maakt plaats- en tijdonafhankelijk werken veel beter mogelijk dan vroeger.
Velen in de markt zien dat “het nieuwe werken” grote invloed zal hebben op de
kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar kantoorruimte. De verwachting is dat
door een ﬂexibele werkplekindeling en meer thuiswerken het ruimtegebruik per
werknemer zal kunnen teruglopen van ca 25m2 bvo per werknemer nu naar 18 of
zelfs 15 m2 in de toekomst. Omdat de huidige ramingen nog uitgaan van een
constant ruimtegebruik per werknemer is dit dus een factor die zal leiden tot een
lagere vraag in m2 en daarmee tot meer leegstand.
Kwalitatief worden onder invloed van de nieuwe werkconcepten ook nieuwe
vastgoedconcepten ontwikkeld. Door het nieuwe werken zullen (nog) meer dan
vroeger hoge eisen gesteld aan de snelheid van internetverbindingen,
verblijfskwaliteit en levendigheid van de werkomgeving en bereikbaarheid (met
openbaar vervoer en auto)
Regionale samenwerking
De provincie werkt in de Metropoolregio Amsterdam intensief samen met de
gemeenten, de stadsregio Amsterdam en de provincie Flevoland om vraag en
aanbod op de kantorenmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierover zijn in
2011 afspraken gemaakt in de uitvoeringsstrategie Plabeka. Deze afspraken zullen
onder andere moeten leiden tot een aangepaste planningsopgave voor kantoren en
bedrijventerreinen voor Noord-Holland Zuid in de structuurvisie Noord-Holland.
Deze afspraken hebben betrekking op een zorgvuldige planning van nieuwbouw.
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Wat willen we bereiken?
In abstracte termen gaat het om het op peil houden en verbeteren van de
internationale concurrentiepositie van Noord Holland door het bieden van een goed
vestigingsklimaat.
De opgave op de kantorenmarkt is om een nieuw evenwicht te creëren, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Dat betekent dat er zeer selectief moet worden
omgegaan met het ontwikkelen van nieuwe kantoorlocaties. Plancapaciteiten
moeten worden teruggebracht door zachte plannen van de kaart te halen en af te
zien van ontwikkelmogelijkheden in harde plannen.
Tegelijkertijd moet aanbod uit de markt worden genomen door
transformatie van incourante, leegstaande panden. Het kwantitatieve
doel is om vóór 2020 te gaan naar een acceptabel niveau van 5% leegstand.
Voor Noord Holland Zuid is daarvoor een aanzet gemaakt in de uitvoeringsstrategie
Plabeka (juni 2011). De gezamenlijke overheden hebben afspraken gemaakt om 1,9
miljoen m2 ( bvo) aan plancapaciteiten te schrappen. Dat betreft 40% van het
vigerende planaanbod. Hiervoor moeten ruimtelijke plannen (ook de provinciale
structuurvisie) worden aangepast. Naast het schrappen van plannen zullen
plancapaciteiten naar de toekomst moeten worden verschoven.
Tegelijkertijd moet in Noord-Holland Zuid in de periode tot 2020 1,5 miljoen m2
worden getransformeerd. Dit betreft 1,1 miljoen m2 die nu langdurig leegstaat en
incourant is, en 400.000m2 dit nog achtergelaten zullen worden door gebruikers
die naar nieuwe of gerenoveerde panden zullen verhuizen.
De overheden in Noord-Holland-Zuid gaan gezamenlijk werken aan
gebiedsperspectieven die per deelgebeid aangeven wat het toekomstperspectief voor
de kantoorfunctie is. Daarvoor word het grondgebied onderverdeeld in
groeigebieden waar nog (beperkt) groei mogelijk is, balansgebieden waar het

perspectief gericht is op consolidatie en krimp- of transformatiegebieden, waar de
kantoorfunctie zal verminderen of verdwijnen. Dit moet transparantie en
duidelijkheid bieden aan marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars en gebruikers)
over de overheidsvisie op bepaalde gebieden.
Voor Noord-Holland Noord is een dergelijke gedetailleerde uitwerking van het
kantorenbeleid er nog niet. De provincie zal in de komende jaren het initiatief
nemen om in samenwerking met de gemeenten op basis van de behoefteraming te
actualiseren en te komen tot een vergelijkbaar programma met heldere doelen en
instrumenten ten aanzien van de kantorenmarkt.

Hoe willen we dat bereiken?
De provincie heeft op de kantorenmarkt een belangrijke, maar niet allesbepalende

De opgave is om een nieuw
evenwicht te creëren tussen
vraag en aanbod.

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 73

rol. De primaire rol van de provincie op de kantorenmarkt is vergelijkbaar met die
van een marktmeester die het speelveld voor andere partijen afbakent en bewaakt.
Terugdringen plancapaciteit
Het bepalen en terugdringen van de plancapaciteit is de primaire verantwoordelijkheid
van provincie en gemeenten. De provincie stelt kaders ( hét instrument in dit
verband is de provinciale structuurvisie), voert in samenwerking met

De primaire rol van de provincie
is die van marktmeester.

gemeenten behoefteramingen uit (op basis van monitoring), en overlegt
met gemeenten en eventueel particuliere ontwikkelaars over de
mogelijkheden om bepaalde plancapaciteiten terug te brengen.
Het schrappen van plannen is niet zonder consequenties.
Als het gaat om zachte plannen die nog niet in bestemmingsplan zijn vastgelegd,
zullen die moeten passen in de per locatie vastgelegde planningsopgave in de
provinciale structuurvisie.
Als plannen zijn vastgelegd in een bestemmingsplan en er zijn privaatrechtelijke
afspraken gemaakt met marktpartijen dan kan het schrappen van plannen
ﬁnanciële dan wel juridische consequenties hebben. Het overleg over de
mogelijkheden om te schrappen in vastgestelde bestemmingsplannen zal in eerste
instantie gebeuren tussen gemeenten en grondeigenaren/ontwikkelaars. Alleen in
uitzonderlijke gevallen zal de provincie daar een rol in spelen.
Aanpak bestaande kantorenvoorraad
Voor de transformatie van leegstaande kantoren geldt dat de markt een veel
belangrijker rol zal moeten spelen dan in het verleden. De primaire
verantwoordelijkheid voor leegstaande panden ligt bij de eigenaren /ontwikkelaars
van het verouderd vastgoed. Op locaties met veel structurele leegstand dienen
marktpartijen het initiatief te nemen tot renovatie, transformatie en zo nodig sloop
van panden. De overheden kunnen transformatie en sloop actief faciliteren en
stimuleren. In Plabekaverband is besloten tot een samenhangend pakket van
voornamelijk gemeentelijke acties dat de marktpartijen moet helpen hun

De markt moet grotere rol gaan
spelen bij aanpak leegstand.

leegstandprobleem op te lossen. De provincie heeft daarbij een
ondersteunende taak en zal die actief oppakken. Dit zal vorm krijgen in
het op gang brengen en faciliteren van informatie-uitwisseling tussen overheden
en marktpartijen via o.m. een discussiekaart leegstand. Planologisch is maatwerk
per locatie vereist. Waar dat nodig is zal de provincie snel en ﬂexibel reageren als
voor transformatie de planologische randvoorwaarden veranderd moeten worden (
bijv. Uitwisseling van bestemmingen). Van de rijksoverheid wordt geen geld
verwacht, maar aanpassing van belemmerende juridische en planologische
regelgeving. Het rijk wordt hier door de provincie ook op aangesproken o.a. in het
kader van het landelijk Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren.
Monitoring en behoefteraming
Een belangrijk hulpmiddel voor de provincie bij het vervullen van zijn rol als marktmeester op de kantorenmarkt is de monitoring van de feitelijke ontwikkelingen en
het opstellen (samen met gemeenten) van behoefteramingen als basis voor het
bepalen van de plancapaciteit. De provincie heeft hierin een trekkende rol en zal in
overleg met marktpartijen zo nodig nieuwe instrumenten ontwikkelen om de
ontwikkelingen op de kantorenmarkt in beeld te brengen. Als in iedere markt is hier
transparantie van groot belang om de markt goed te laten werken. Provincie NoordHolland zal daarom jaarlijks via de monitor bedrijventerreinen en kantoren inzicht
verschaffen in deze ontwikkelingen. In 2013 zal de provincie de behoefteraming voor
kantoren en bedrijven in Noord-Holland Noord opstellen.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Dezelfde partijen zijn betrokken als bij bedrijventerreinen, met de
toevoeging dat de marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars en gebruikers) nog
nadrukkelijker betrokken zijn bij het treffen van maatregelen.

Provincie verschaft inzicht
in ontwikkelingen via
provinciale monitor.
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Welke middelen zetten we hiervoor in?
Naast de ruimtelijke regierol (marktmeester) zet de provincie geen ﬁnanciële
middelen in

4.6 Detailhandel
De provincie Noord-Holland heeft vanaf 2009 een provinciaal detailhandelsbeleid
waar zij uitvoering aan geeft. Gemeenten, Kamers van Koophandel, het Hoofd
Bedrijfschap Detailhandel, het MKB en andere partijen zijn hierbij betrokken en
hebben positief gereageerd op dit beleid. Met het opnemen van detailhandel in de
Economische Agenda 2012-2015 gaan we verder op de ingeslagen weg.

Economisch belang
De detailhandel is een belangrijk onderdeel van de economie in Noord-Holland en
draagt bij aan een vitale en aantrekkelijke omgeving om te wonen en te recreëren.
De werkgelegenheid in de detailhandel bedraagt ongeveer 9% van de totale
werkgelegenheid in Noord-Holland en is goed voor 127.554 banen in 2010. De omzet

voor detailhandel in Nederland in 2010 wordt geraamd op € 82 miljard (exclusief
btw). Het winkelaanbod in Noord-Holland maakt ruim 15 % uit van het totale
winkelaanbod in Nederland; dit zijn ruim 37.000 winkels.55) Het
winkelvloeroppervlak in Noord-Holland is in 2011 ruim 4,16 miljoen m².
Noord-Holland heeft in het algemeen een aantrekkelijk en ﬁjnmazig
winkelaanbod. De Noord-Hollandse regio’s hebben een (of meerdere)
hoofdwinkelgebieden, kleinschaligere winkelgebieden in de kleinere kernen voor
de dagelijkse aankopen, perifere en grootschalige concentraties voor doelgerichte
aankopen. De provincie beschikt over een aantal binnensteden met historische
kern zoals Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, waar detailhandel gecombineerd is
met culturele voorzieningen.

Wat speelt er nu?
Belangrijke ontwikkelingen binnen de detailhandel zijn schaalvergroting, de
effecten van internet (vooral ook de verwachte toekomstige effecten) en
demograﬁsche veranderingen als krimp en vergrijzing. Het aantal plannen voor
nieuwe detailhandelsontwikkelingen is door de economische crisis ﬂink gedaald,
maar zeker in Noord-Holland Zuid is er een teveel aan plannen. Uit een in 2011
opgeleverd onderzoek blijkt dat in 2040 voor de gehele Metropoolregio Amsterdam
het planaanbod groter is dan de beschikbare marktruimte (de behoefte aan nieuwe

55) Exclusief leegstand
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winkelmeters). Voor een aantal regio’s in Noord-Holland Zuid geldt dit al in 2020.56)
In Noord-Holland Noord is het planaanbod (relatief) lager en speelt dit probleem
minder.
Afstemming op bovenlokaal niveau wordt steeds belangrijker door groter

In Noord-Holland Zuid is het
planaanbod te groot.

bereik en invloed van detailhandelsontwikkelingen. In Noord-Holland
vindt de regionale afstemming plaats op het niveau van de regio’s die ook
op andere gebieden nauw met elkaar samenwerken. De dreigende mismatch tussen
vraag en aanbod aan winkelmeters maakt goede regionale afstemming urgenter.

Leisure en detailhandel
Detailhandel en vrijetijdsbesteding lopen deels in elkaar over, waar het recreatief
winkelen of ‘funshoppen’ betreft (de belangrijkste vrijetijdsactiviteit van
Nederlanders) of waar het de trend betreft dat in nieuwe projecten detailhandel
wordt gecombineerd met leisure. Leisure bestaat uit alle voorzieningen waar
tegen betaling en vrijetijdsbesteding aan de consument wordt geboden.
Grootschalige, planmatig opgezette leisure voorzieningen, zoals megabioscopen,
binnenspeeltuinen, attractieparken, ijsbanen en welness complexen, hebben een
(boven)regionale functie. Voor nieuwe grootschalige leisure ontwikkelingen is
regionale afstemming wenselijk, zeker indien dit gecombineerd wordt met
grootschalige detailhandel (waarvoor regionale afstemming vereist is). De
ontwikkelingen op leisure gebied monitoren we.

Wat willen we bereiken?
Noord-Holland heeft een zeer waardevolle detailhandelsstructuur die bijdraagt aan
onze concurrentiepositie. Voor lokale overheden is het van belang om een goede
balans te vinden in het bieden van ruimte aan vernieuwing en het behouden van
dat wat al sterk is. Voor de provincie zien we met name een rol als regisseur, gericht
op het bij elkaar brengen van relevante partijen en het faciliteren van (boven)
regionale samenwerking en afstemming. Daarnaast hebben we een kaderstellende
rol, gericht op het bieden van een kader waarbinnen lokale overheden goed kunnen
opereren. Deze rol hebben we al opgepakt met het vastleggen van voorwaarden voor
detailhandel in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.
De ambitie voor de komende periode is onverminderd:
We werken toe naar een Noord-Hollandse detailhandelstructuur die zich
kenmerkt door vitaliteit, dynamiek, concurrentiekracht, kwaliteit en
onderscheidend vermogen en een stimulerend en gezond vestigingsklimaat;
vanuit onze regisserende en kaderstellende rol en de ons beschikbare
ﬁnanciële mogelijkheden.
Onze beleidsdoelstellingen hierbij zijn:
ŝ
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Noord-Holland te bevorderen

Hoe bereiken we dat?
Om onze beleidsdoelstellingen te bereiken geven we de komende vier jaar verder
uitvoering aan de reeds bestaande instrumenten voor regionale afstemming van
detailhandelsontwikkelingen: de regionale adviescommissies en regionale

56) Marktruimte in de Metropoolregio Amsterdam 2010-2040’, uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning; onderzoeksrapport te downloaden via
www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Detailhandel-en-leisure/Onderzoek-ontwikkelingen-en-trends.htm.
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detailhandelsvisies. Ook blijft het bieden van inzicht in ontwikkelingen en trends,
vraag en aanbod en maatschappelijke behoeften, en overleg op provinciaal niveau
van belang. Daarbij hebben wij het wettelijke kader waarbinnen lokale overheden
dienen te opereren opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie Noord-Holland. We zetten voor de periode 2012-2015

Provincie zet in op regionale
afstemming via regionale
adviescommissies en regionale
detailhandelsvisies.

speciﬁek in op:
Regionale Adviescommissies Detailhandel
De provincie wil de (boven)regionale afstemming verder vergroten door blijvend in
te zetten op de Regionale Adviescommissies Detailhandel. In 2010 heeft GS de
Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord en Regionale Adviescommissie
Noord-Holland Zuid ingesteld (zie kaartje voor een regio-indeling). De adviescommissies zorgen voor de afstemming van nieuwe grootschalige ontwikkelingen

binnen de regio en toetsen deze ontwikkelingen onder andere aan provinciaal en
regionaal beleid. In het ‘Reglement Regionale Adviescommissies Detailhandel
Noord-Holland’ is vastgelegd wanneer gemeenten verplicht advies dienen te vragen
over een nieuwe ontwikkeling.57) Gemeenten mogen ook in een vroeg stadium
(voordat volgens de vereisten een advies moet worden gevraagd) een ontwikkeling
bespreken met de betreffende adviescommissie en haar kennis en expertise
gebruiken om de wenselijkheid van de ontwikkeling te bepalen. De provincie zet
zich in om naar gemeenten het belang van regionale afstemming en het in een
tijdig stadium betrekken van de Regionale Adviescommissie te communiceren.
Concreet resultaat zijn de adviezen (gevraagd en ongevraagd) die de adviescommissies aan de betreffende gemeente en de provincie uitbrengen over
ruimtelijke plannen voor detailhandelsontwikkelingen en over detailhandelsbeleid. Bij een negatief advies dat niet wordt opgevolgd door de gemeente zal
Gedeputeerde Staten op basis van het advies en de motivatie van de gemeente een
standpunt innemen. Gedeputeerde Staten kan indien zij dit wenselijk acht een
(negatieve) zienswijze indienen. Daarna kan zij een reactieve aanwijzing geven; in
dat geval treden de onderdelen van het bestemmingsplan waar de aanwijzing
betrekking op heeft niet in werking.
De doeltreffendheid en effecten van het ‘Reglement Regionale Adviescommissie
Detailhandel Noord-Holland’ worden medio 2012 door beide adviescommissies
geëvalueerd. Daaraan koppelen wij in 2013 een evaluatie van de werking van de
Regionale Adviescommissies en de aansluiting op onze regisseursrol voor
bovenregionale afstemming over detailhandel.

57) In het ‘Reglement Regionale Adviescommissies Detailhandel Noord-Holland’, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010,
zijn de werkwijze en bevoegdheden van de adviescommissies opgenomen. Dit reglement is te downloaden via:
www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Detailhandel-en-leisure/Regionale-afstemming.htm
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Regionale visies
Het regionale niveau is het niveau waarop doelstellingen als een kwalitatief en
onderscheidend detailhandelsaanbod, prioriteit voor hoofdwinkelgebieden en een
basisaanbod in kleine kernen kunnen worden vertaald naar hoe de ruimtelijke
detailhandelsstructuur er daadwerkelijk uit moet komen te zien. Dit moet worden
vertaald naar regionale detailhandelsvisies. Ook ontwikkelingen als eventuele
mismatch tussen planaanbod en marktruimte moeten hierin worden meegenomen.
Alle regio’s moeten over actueel regionaal detailhandelsbeleid beschikken;
onderschreven door de gemeenten in de betreffende regio. In ieder geval elke 5 jaar
is een actualisatie of beoordeling van de noodzaak tot actualisatie nodig. Regionaal
detailhandelsbeleid moet binnen de kaders van het provinciaal beleid vallen en
voordat vaststelling door de gemeenten plaatsvindt aan de betreffende Regionale
Adviescommissie worden voorgelegd. Het is van belang dat alle gemeenten in de
betreffende regio het detailhandelsbeleid bestuurlijk vaststellen en door laten
werken in het gemeentelijk beleid.
Bij de volgende herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie nemen wij hierin op dat gemeenten in een regio een actuele en
bestuurlijk vastgestelde regionale visie moeten hebben. Regio’s waarvoor het
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actualiseren van hun detailhandelsbeleid relevant is geven wij hiervoor een
bijdrage van maximaal € 10.000.

Detailhandelsvisies in de regio’s
De regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland, Zuid-Kennemerland, Stadsregio
Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek beschikken op dit moment over een regionale
detailhandelsvisie. De Stadsregio Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek zijn bezig
met een actualisatie. De regio Kop Noord-Holland heeft in 2011 met bijdrage van de
provincie een visie opgesteld, die eind 2011 wordt vastgesteld. De regio IJmond heeft
in 2010 een visie opgesteld, maar de bestuurlijke vaststelling kent problemen.
Kennis en informatievoorziening
Actuele kennis en informatie is van groot belang voor verschillende partijen en
zeker ook voor de regionale adviescommissies. We willen op provinciaal niveau
informatie verzamelen en delen. We blijven daarom inzetten op monitoring van
detailhandelsontwikkelingen. De cijfers, trends, ontwikkelingen en planaanbod
nemen we op in de jaarlijkse Monitor Detailhandel. Naar aanleiding van de
ontwikkelingen kan het gewenst zijn om verder onderzoek uit te voeren of thema
analyses te maken.
Het Randstad Koopstromenonderzoek; dit onderzoek wordt in principe elke 5 jaar
uitgevoerd. De provincie Noord-Holland neemt in 2011 voor het eerst deel. In 2014
evalueren we de toegevoegde waarde van het Koopstromenonderzoek voor de NoordHollandse partijen, zodat we tijdig een beslissing kunnen nemen over eventuele
volgende deelname (waarschijnlijk in 2016).
In aansluiting op de Monitor, het Koopstromenonderzoek, nieuwe ontwikkelingen
en de vertaling hiervan naar beleid, organiseren we kennisuitwisseling
tussen gemeenten, (vertegenwoordigd) bedrijfsleven (retailers, beleggers,
vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars) en andere partijen zoals
onderzoekers. Een voorbeeld hiervan is het Symposium Koopstromen in 2011.

Randstad Koopstromenonderzoek
In 2011 neemt de Provincie Noord-Holland deel aan het Randstad Koopstromenonderzoek, samen met de gemeenten en het bedrijfsleven vertegenwoordigd door
de Kamer van Koophandel. De provincie Zuid-Holland is hoofdopdrachtgever en
ook de provincie Utrecht neemt deel. De resultaten van dit onderzoek geven
inzicht in het koopgedrag van consumenten, de omzet van winkelcentra en
herkomst van klanten, consumentenbeoordeling van winkelgebieden en de
ontwikkeling van het winkelaanbod. De resultaten en data zijn beschikbaar via
www.kso2011.nl.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Belangrijke partners bij de uitvoering van het detailhandelsbeleid zijn de
gemeenten. Wij vragen de gemeenten om regionaal af te stemmen en regionaal een
detailhandelsvisie op te stellen.
Andere belangrijke partners zijn de Kamers van Koophandel Noordwest-Holland,
Amsterdam en Gooi- Eem & Flevoland; het HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel),
MKB, CNV en de regio’s. Met de provincie Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland vindt
indien nodig ook bovenprovinciale afstemming plaats.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Voor de beleidsuitvoering zetten we de volgende middelen in:
Voor de Regionale adviescommissies is jaarlijks € 80.000 beschikbaar. Voor het
opstellen van de regionale visies is eenmalig € 50.000 beschikbaar. Ten slotte is
voor Kennis en Informatievoorziening jaarlijks € 50.000 beschikbaar.
Het totaal aan middelen dat wordt ingezet in de collegeperiode 2012 – 2015 komt
daarmee op € 570.000.

Provincie brengt jaarlijks
monitor uit van detailhandelsontwikkelingen.
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Verfrissende inzichten van
studenten in de
kenniswerkplaats NHN
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kenniswerkplaats NHN.”
In de kenniswerkplaats voeren
studenten een opdracht uit met een
maatschappelijke insteek. Een
“betekenisvolle opdracht” noemt Oud
dat. De tuinbouwsector bijvoorbeeld
kampt al een tijd met een
imagoprobleem. Jongeren willen er niet
voor opgeleid worden of hun carrière in
maken. Dit geldt ook voor het Holland
Flower Festival, een evenement rondom
tuin, interieur, lifestyle en
agribusiness. Aan vier jongeren is de
opdracht gegeven om dit festival
aantrekkelijker te maken voor
generatiegenoten. Een van de
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5

ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
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Inleiding en economisch belang
Een goed functionerende arbeidsmarkt is van belang voor een sterke regionale
economie. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is daarvoor
essentieel. Eén van de uitdagingen waar we voor staan is de beschikbaarheid van
voldoende kwantitatief en kwalitatief arbeidsaanbod voor de vraag vanuit het
bedrijfsleven. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de Nederlandse arbeidsmarkt
in 2011 al niet meer ruim is.58)
In Noord-Holland zien we de volgende (veranderende) omstandigheden:
Door vergrijzing daalt de beroepsbevolking de komende decennia. Regionaal zijn er
grote verschillen.
De arbeidskrapte is in een aantal sectoren urgenter en groter dan in

Beroepsbevolking daalt door
vergrijzing, met regionaal grote
verschillen.

andere. Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren onderwijs, zorg,
techniek (waaronder bouw) en landbouw.
In hoofdstuk 2 ‘Economisch proﬁel Noord-Holland’ worden cijfers gegeven voor de
verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking per regio, het effect van
vergrijzing hierop en de werkgelegenheid voor de afgelopen periode.
De afname van de beroepsbevolking leidt ertoe dat bedrijven moeilijker
gekwaliﬁceerd personeel kunnen vinden en mogelijk overwegen te verhuizen naar
regio’s waar dat minder moeilijk is. In het algemeen is de trend dat een toenemende
spanning op de arbeidsmarkt niet leidt tot een afname van forensenstromen. Voor
toptalent kan internationaal een ‘battle for talent’ optreden, de demograﬁsche
krimp vindt immers op Europese schaal plaats. Het ontbreken van voldoende (en
gekwaliﬁceerde) arbeidskracht is een belemmering voor werkgelegenheidsgroei en
mogelijke economische groei. De beschikbaarheid van ‘human capital’ wordt een
essentieel onderdeel van regionaal economische ontwikkeling.
Een belangrijk element is de kwaliteit van de beroepsbevolking. Generieke inzet op
versterking van de kwaliteiten van de beroepsbevolking op alle opleidingsniveaus is van
belang voor de economische ontwikkeling in de Noord-Hollandse regio’s. Het vergroten
van de kwaliteit kan zowel door de opleiding van jongeren als door het vergroten van
kennis en vaardigheden tijdens de beroepscarrière: ‘een leven lang leren’.
De afname van de beroepsbevolking kan deels worden gecompenseerd door stijging
van de arbeidsparticipatie; door verhogen van de pensioenleeftijd, meer werken
(minder parttime) en inzetten van tijdelijke arbeidskracht vanuit andere regio’s /
landen. Daarnaast is het verhogen van de arbeidsproductiviteit van groot belang.
Dit kan worden bereikt door (proces)innovatie en goed onderwijs. Binnen het
bedrijfsleven is, mede door innovatie en verdergaand gebruik van techniek, steeds
meer behoefte aan hoog opgeleid personeel.
Het Rijk ziet een grote rol voor de decentrale overheden om te beoordelen wat
regionale clusters nodig hebben en hier invulling aan te geven.59) Het Rijk zet in op

58 Centraal Planbureau (2011). Centraal economisch plan 2011: http://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2011
59) Ministerie van EL&I: ‘Naar de Top: Het bedrijvenbeleid in actie(s)’, 13 september 2011. Zie ook de toelichting op het topsectorenbeleid in hoofdstuk 1
van de Economische Agenda.
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publiek-private samenwerking in de topsectoren via o.a. de Centra voor Innovatief
Vakmanschap voor het MBO en de Centers of Expertise voor het HBO. Voor de
topsectoren worden ‘human capital agenda’s’ opgesteld. Daarbij wordt de vraag
vanuit het bedrijfsleven belangrijker bij zowel toelating van nieuwe opleidingen als
herordening van het bestaande opleidingenaanbod. Het samenbrengen van
bedrijfsleven en onderwijs kan bij uitstek op regionaal niveau gebeuren: zeker
MBO-opleidingen en deels ook HBO-opleidingen zijn regionaal georiënteerd en de
arbeidsmarkt is veelal een (boven)regionale markt.
Om de economie te versterken zet de provincie vanuit het innovatiebeleid
(hoofdstuk 3) speciﬁek in op sterke regionale clusters: de clusters die binnen de
clusteraanpak geïdentiﬁceerd zijn voor Noord-Holland Noord en de kansrijke
sectoren die door de Amsterdam Economic Board (AEB) voor de Metropoolregio
Amsterdam geïdentiﬁceerd zijn. Vanuit Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid sluiten we
hierop aan.
Voor een goed functioneren van de clusters is voldoende instroom vanuit de technische
sector nodig. De topsectorenteams geven aan dat tekorten aan technisch geschoold
personeel de toekomst en het groeivermogen van de topsectoren belemmeren.60)
Daarnaast is de onderwijssector van belang, omdat er voldoende vakdocenten nodig
zijn voor het opleiden van jongeren en bestaande werknemers (kwalitatief en
kwantitatief) in andere sectoren. De sectoren techniek en onderwijs vormen

Arbeidsmarktbeleid:
vraaggestuurd inzetten op
behoefte sterke economische
clusters en een sterke basis
vanuit techniek en onderwijs

daarmee een belangrijke basisinfrastructuur voor de clusters. Beide
sectoren hebben te maken met arbeidskrapte op korte termijn.
Met de uitdagingen die er liggen voor de arbeidsmarkt en de Noord-Hollandse
economie is de doelstelling van ons Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid als volgt:
De provincie Noord-Holland zet in op een goede afstemming tussen onderwijs en
bedrijfsleven en een goed kwantitatief en kwalitatief aanbod van arbeid voor de
sterke regionale clusters. Dit willen wij bereiken vanuit onze rol als makelaar in de
samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid.
Het beleid bestaat uit de volgende hoofdlijnen:
1

Aansluiten op sterke regionale clusters

2

Stimuleren afstemming onderwijs en bedrijfsleven

5.1 Aansluiten op sterke regionale clusters
Wat speelt er nu?
In Noord-Holland Noord is de provincie betrokken bij de economische structuurversterking, waarbij per cluster een Board wordt opgericht. Er zijn drie dwarsverbanden die van belang zijn voor alle clusters; Arbeidsmarkt & Onderwijs is hier
één van (zie voor meer informatie over de clusteraanpak hoofdstuk 3.2). De
verschillende boards zijn zelf verantwoordelijk voor de afstemming tussen de
bedrijven en meest voor de hand liggende onderwijsinstellingen per sector. De
Kamer van Koophandel Noord-West Holland ondersteunt enkele van de boards bij
het formuleren van de vraag naar personeel op de langere termijn: het bedrijfsleven
formuleert de behoefte aan kwantiteit en kwaliteit, en daarmee kan het onderwijs
de curricula arbeidsmarkt-proof maken.
In Noord-Holland Zuid is de provincie lid van de AEB. Hierin trekken het bedrijfsleven, de kennis en onderzoekswereld (hbo, en universiteiten) en de overheid samen
op met als doel de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de
metropoolregio en de sterke regionale sectoren te stimuleren.
Het Rijk wil Centra voor Innovatief Vakmanschap voor het MBO en Centers of

60) Brief ‘Topsectorenaanpak’, aanbiedingsbrief van de plannen van aanpak van de topteams aan minister Verhagen, 17 juni 2011.
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2011/06/17/brief-topsectorenaanpak.html
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Expertise voor het HBO realiseren. Deze centra sluiten aan op de topsectoren en
worden op meer regionaal niveau opgezet. Zie het kader voor meer informatie.

Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise
De Centra voor Innovatief vakmanschap en Centers of Expertise richten zich op een
aantrekkelijk en hoogwaardig onderwijsaanbod (een ‘piek’ op het reguliere
onderwijs); talentontwikkeling en excellentie; gerichte samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven; meer in- en uitstroom in techniekopleidingen en
innovatieve slagkracht voor bedrijven. In 2010 zijn Centra voor Innovatief
Vakmanschap en Centers of Expertise gestart rond de automotive industry,
watertechnologie en chemie; met een investeringsbijdrage van het Rijk. Ook voor
de andere topsectoren is het doel om Centra voor Innovatief Vakmanschap en
Centers of Expertise te realiseren (één tot twee Centra voor Innovatief Vakmanschap
voor het mbo te realiseren en eenzelfde aantal voor Centers of Expertise). Op de
website www.centersofexpertise.nl is meer informatie te vinden.

Wat willen we bereiken?
De provincie wil de clusters in Noord-Holland Noord ondersteunen bij integrale en
(boven)regionale vraagstukken. Ook problematiek binnen de clusteroverstijgende
sectoren (ICT, maaksector zoals bouw en techniek, zorg en onderwijs) kan daar
onderdeel van zijn. Per cluster moet er een uitvoeringsgericht arbeidsmarkt – en
onderwijsplan komen, deze worden opgesteld door de clusterboards. Hierin wordt
verwoord welke activiteiten de boards gaan uitvoeren om de grootste vraagstukken
op te pakken op het gebied van onder andere vergroten van instroom in
opleidingen, stimuleren van zij-instroom en opleiden van het huidige
personeelsbestand (‘een leven lang leren’).
De provincie wil in Noord-Holland Zuid dat MBO-instellingen en het MKB
betrokken zijn bij de AEB. Procesmatig sterke MBO-ers zijn namelijk van belang
voor de innovatiekracht in de regio. Op dit niveau zal aan innovatieve processen
uitvoering worden gegeven. Daarnaast komen veel ideeën voor innovaties vanuit
de uitvoering. Hiervoor is het nodig dat de onderwijsinstellingen hun
curriculum afstemmen op de gewenste vaardigheden en kennis voor
innovatie, op alle niveau’s, van MBO tot WO.
Wij zijn zeer verheugd over het beleid van het Rijk op het gebied van Centra voor
Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise en de kansen voor de regio’s die
hier liggen. De sterke regionale Noord-Hollandse clusters sluiten over het algemeen
goed aan op de topsectoren. Toponderwijs voor MBO en HBO en de afstemming met
het bedrijfsleven, in de vorm van privaat-publieke samenwerking gericht op de
clusters, willen wij stimuleren.

Ook MBO betrekken bij
clusteraanpak
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Hoe bereiken we dat?
De provincie zet zich vraaggestuurd in voor het gezamenlijk oplossen van integrale
en (boven)regionale vraagstukken binnen de sterke regionale clusters:
In Noord-Holland Noord identiﬁceren we gezamenlijke vraagstukken van
de clusters en het onderwijs en zorgen we dat afstemming over de
integrale activiteiten voor arbeidsmarkt en onderwijs kan plaatsvinden.
De sectoren techniek en onderwijs (als werkgever) betrekken we hierbij.
De clusteroverstijgende vraagstukken die in Noord-Holland Noord naar voren
komen pakken wij met onze partners op. Waar nodig nemen we onze regierol.
In Noord-Holland Zuid zetten we ons in om de MBO-instellingen vertegenwoordigd
te laten zijn in de AEB. De provinciale inzet via de AEB richten we onder andere op
Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken binnen de speerpuntsectoren.
De provincie zet zich in om binnen de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven publiek-private samenwerking voor toponderwijs te vormen op de NoordHollandse sterke regionale clusters, zoals Centra voor Innovatief Vakmanschap en
Centers of Expertise. Dit doen we door bij te dragen aan onderzoek en proceskosten
in de verkenning- of startfase.
Resultaat:
ŝ
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Noord-Holland in 2015, gericht op de Noord-Hollandse sterke regionale
clusters.
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geïdentiﬁceerd (eerste inventarisatie in 2012) en gezamenlijk opgelost; dit leidt
tot meer aanbod van arbeid voor de sterke regionale clusters in 2015.

ŝ

¡ ¢¢¥Ķ ¢¡ ¨ ¦ §  ©¡ ǹǷǸǺ §¥¢¡   Ĩ

Welke andere partijen zijn betrokken?
De volgende partijen zijn betrokken: het bedrijfsleven, de Kamers van Koophandel,
kenniscentra, opleidingsbedrijven, MBO’s, HBO’s en universiteiten, gemeenten,
Ministerie van EL&I. Belangrijke partners zijn vooral ook de Boards (Agriboard,
Energyboard i.o., Leisure Board i.o.) en de partners binnen de AEB.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
De provincie heeft beperkte middelen en zet zich vooral in op het bij elkaar brengen
van partijen en uitvoeren van benodigd onderzoek. Voor clusteroverstijgende
vraagstukken voor Noord-Holland Noord zetten we € 120.000 in voor onderzoek en
mogelijk een bijdrage aan één of meerdere aanjaagprojecten. Voor publiek-private
samenwerking voor onderwijs gericht op de sterke regionale clusters, hebben we €
390.000 voor de periode 2012-2015 beschikbaar. Het gaat dan om een bijdrage van
maximaal € 65.000 per initiatief.
Hiermee kunnen we met name bijdragen in de proceskosten om te komen tot
effectieve samenwerkingsverbanden tussen verschillende scholen en bedrijfsleven.

5.2 Stimuleren afstemming onderwijs en bedrijfsleven
Wat speelt er nu?
Onderwijsinstellingen, ondernemers en andere partijen uit de verschillende regio’s
hebben aangegeven dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
problemen kent. Vanuit het bedrijfsleven is een grotere betrokkenheid bij het
onderwijs gewenst, voor het bieden van praktijkervaring aan leerlingen (stage- en
leerwerkplaatsen, gastcolleges, praktijklessen) en voor de invulling van het
onderwijs. Vanuit het onderwijs is meer vraaggericht werken naar het bedrijfsleven
toe gewenst. Daarbij zijn de behoefte van het bedrijfsleven aan toekomstige werknemers en aandacht in het onderwijs voor de arbeidsmarktperspectieven van
belang.

Provincie zet in op identiﬁceren
en oplossen (boven)regionale
vraagstukken binnen clusters
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In Nederland en Noord-Holland zijn al veel projecten die de aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. Er is een duidelijke behoefte aan transparantie in de al lopende initiatieven en projecten.

Monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs
De provincie zet blijvend in op de jaarlijkse monitoring van relevante
arbeidsmarkt- en onderwijsgegevens: regionale cijfers, prognoses én actuele
thema analyses. In de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven
zijn kennis en informatie van belang voor het bepalen van beleid. Welke thema’s
worden onderzocht is mede afhankelijk van de behoefte in het veld. De meest
recente Monitor ‘Actualisatie regionale arbeidsmarktcijfers en – prognoses NoordHolland 2011’ is te vinden op onze website: www.noord-holland.nl/web/Themas/
Economie-en-landbouw/Monitor-onderzoek-en-ontwikkelingen.htm. Vanuit het
veld is een duidelijke behoefte aan cijfers en informatie op regionaal en
provinciaal niveau. Voor het uitvoeren van de monitor en thema analyses zetten
we jaarlijks € 75.000 in.
Door middel van een jaarlijkse bijeenkomst brengen we de regionale cijfers en
relevante thema’s onder de aandacht. Bewustwording van de arbeidsmarktproblematiek is van belang voor organisaties om voldoende te kunnen inspelen op
de veranderende arbeidsmarkt; deze bewustwording koppelen we aan de monitor.

Wat willen we bereiken?
De provincie wil onderwijs en bedrijfsleven meer in contact laten komen, met als
doel de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Het
onderwijs dient hiervoor structureel meer tijd te investeren in relaties met de
praktijk. Bedrijven kunnen hierdoor sneller en beter toekomstige arbeidskrachten
leren kennen. Regionaal zetten we in op leer-/kennisarrangementen, in NoordHolland Noord nu al uitgevoerd door de kenniswerkplaats (zie kader). Dit
intersectorale project is een succesvolle manier om onderwijs en bedrijfsleven
samen te brengen, het onderwijs positief te beïnvloeden, innovatieve
vraagstukken op te lossen en studenten uit het hele land bekend maken
met de mogelijkheden en de bedrijven in Noord-Holland. We willen een
project met vergelijkbare doelstelling ook in Noord-Holland Zuid starten. Eindbeeld
voor deze projecten is om deze op termijn te verzelfstandigen en in te bedden in het
reguliere onderwijs.
Verder wil de provincie onderwijsinstellingen en ondernemers een goed zicht geven
op de projecten en initiatieven die er op het gebied van de aansluiting tussen
arbeidsmarkt en onderwijs al zijn, zodat zij hier indien gewenst op kunnen
aanhaken. Het doel is de benodigde transparantie te bieden.

Hoe bereiken we dat?
De provincie zet in op de realisatie van leer-/kennisarrangementen ter versterking
van de relatie onderwijs en regionale arbeidsmarkt:
In Noord-Holland Noord zetten we in op de voortgang en uitbreiding van de
bestaande Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord en stimuleren we de benodigde
professionalisering. Dit houdt in dat het project organisatorisch versterkt zal
worden zodanig dat de effectiviteit van het project versterkt zal worden.
In Noord-Holland Zuid nemen we in 2012 het initiatief om in samenwerking met
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven leer-/kennisarrangementen te
organiseren, passend in de regio en zo mogelijk ter versterking van bestaande
initiatieven. De uitvoering kan georganiseerd worden op een vergelijkbare wijze als
in Noord-Holland Noord, maar aangepast aan de situatie in het zuiden.
Onze inzet is nadrukkelijk ook gericht op het betrekken van (meer) MBO scholen en
studenten.
De provincie is zelf ook opdrachtgever voor studenten en docenten binnen de
Kenniswerkplaats, met voor ons relevante vraagstukken.

Verbeterde samenwerking
onderwijs en ondernemers door
leer&kennisarrangementen
(kenniswerkplaatsen) en beter
overzicht van lopende projecten.
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De provincie zet in op het stimuleren en vergroten van de transparantie rond
projecten en activiteiten voor de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, in
aansluiting op bestaande initiatieven. Voorbeelden kunnen zijn een digitale
database van projecten; het uitwisselen van ervaringen; identiﬁceren van best
practises. Dit organiseren wij samen met onze partners en wij stimuleren
initiatieven hiertoe.
Resultaat:
ŝ
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2013; daarna jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20
studentgroepen.
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projecten in 2015.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Het bedrijfsleven, kenniscentra, opleidingsbedrijven, onderwijsinstellingen,
Ministerie van EL&I, programma regionale transitie, boards, gemeenten,
platforms voor onderwijs en arbeidsmarkt.

Welke middelen hebben we hiervoor beschikbaar?
Voor de kenniswerkplaatsen hebben we jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Voor het
realiseren van transparantie in de bestaande arbeidsmarkt onderwijs initiatieven,
hebben we jaarlijks € 25.000 beschikbaar.

Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord
In de kenniswerkplaats Noord-Holland Noord werken onderwijs, overheid en
bedrijfsleven samen (de drie O’s). Het is de uitvoering van zogenaamde leer-/
kennisarrangementen; activiteiten die leiden tot een verbetering van de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en kennis beschikbaar maakt
voor regionale ontwikkeling. De kenniswerkplaats Noord-Holland Noord laat
studenten en docenten opdrachten uitvoeren van overheden en ondernemers uit
Noord-Holland Noord. Hiermee wordt bereikt dat partijen elkaar beter leren
kennen, de regio kan laten zien wat er te doen is en daarmee de aandacht trekken
van toekomstige werknemers, de studenten en onderzoekers dragen bij aan de
verbetering van het innovatieve klimaat in de regio door speciﬁek te werken aan
innovatieve opdrachten en kennis komt beschikbaar voor de opdrachtgevers.
De initiatiefnemers zijn de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel,
het Clusius college en de Agriboard. De provincie verzorgt het voorzitterschap van
de stuurgroep Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord en waarborgt dat de
prioritering van onderwerpen aansluit op de regionale ontwikkelingen in de
clusters. Tot nu toe zijn studenten van de Wageningen University (oa ruimtelijke
planning), Hogeschool InHolland (ontwerp en welzijn), Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (planologie en verkeerskunde), Hogeschool van Amsterdam
(vastgoed) en Clusius college betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
Opdrachtgevers tot nu toe: LTO, Holland Flowerfestival, GGZ Heiloo, gemeente
Langedijk, dorpsraad Kolhorn, gemeente Den Helder, VSM, gemeente Medemblik,
provincie Noord-Holland en gemeente Hoorn (poort van Hoorn).

Stages bij de provincie
In 2009 is de provincie gestart met het Stage Programma. Binnen dit Stage
Programma hebben in 2009 en 2010 respectievelijk 22 en 41 studenten op MBO,
HBO en WO niveau een stage gevonden binnen de organisatie. Voor 2011 staat de
teller (1 oktober) op 42 stagiairs. Het bieden van stages is een goede manier om
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jongeren werkervaring te laten opdoen en om als organisatie bekend te worden bij
potentieel toekomstige werknemers. De provincie zet blijvend in op het Stage
Programma. Daarbij richten we ons op MBO, HBO en WO studenten, in
aansluiting op de werkzaamheden die we uitvoeren. Op de provinciale website61)
zijn ervaringen van stagiairs en het actuele stageaanbod te vinden.

61) www.noord-holland.nl/web/Over-de-provincie/Werken-bij/Stage-lopen-bij-de-provincie.htm

88 |

6

TOERISME EN WATERSPORT
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Inleiding
Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een wezenlijke bijdrage aan de
economische ontwikkeling van zowel de kust, het platteland als het stedelijk gebied.
Daarnaast is de watersport in Noord-Holland een onderscheidende propositie. Een
aantrekkelijk toeristisch aanbod levert een positieve bijdrage aan de internationale
concurrentiepositie van een regio en vormt een belangrijke quality of life factor voor het
aantrekken van de kenniseconomie. Toerisme is wereldwijd de enige sector die ook de
komende jaren nog zal doorgroeien (WTO), maar er is daarbij sprake van een toenemende
(inter)nationale concurrentie en consumenten worden steeds kritischer. Het toeristisch
product in Noord-Holland is versnipperd, kent veel pappa & mamma bedrijven en voldoet
in veel gevallen niet aan de eisen van de consument.
Noord-Holland zal moeten investeren in haar toeristisch product en ruimtelijke
kwaliteit om te kunnen proﬁteren van de groei van het toerisme. Onze inzet is
gericht op bevordering van samenhang binnen het toeristisch product en het
stimuleren van kwaliteit (duurzaamheid) en diversiteit in het aanbod. Wij
hebben vooral in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van de
sector te faciliteren en bij te dragen aan een betere toeristische
concurrentiepositie. Doel is om onze toppositie binnen Nederland op het gebied van
overnachtingen en watersport te behouden met als achterliggend doel de bestedingen
te maximaliseren. Hierdoor kan ook de werkgelegenheid in de toeristische sector zich
optimaal ontwikkelen.

Economisch belang
De economische omvang van de toeristische sector in Noord-Holland blijkt
voornamelijk uit de grote hoeveelheid overnachtingen die jaarlijks in de provincie
plaatsvinden. In totaal hebben in 2010 in Noord-Holland bijna 20,2 miljoen
overnachtingen plaatsgevonden. Hiervan werden ruim 9,7 miljoen overnachtingen
geboekt in Amsterdam en bijna 10,5 miljoen overnachtingen in de rest van de
provincie (zie tabel 1). Noord-Holland is daarmee de grootste provincie als het gaat om
het aantal overnachtingen, ook als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten.
Waar in Amsterdam deze overnachtingen voornamelijk door buitenlanders worden
gerealiseerd, vertoont de rest van de provincie een volledig ander beeld. Daar worden
de meeste overnachtingen (60%) gemaakt door toeristen uit eigen land. Overigens
heeft Noord-Holland wel verhoudingsgewijs veel buitenlandse boekingen met 40%
terwijl dit landelijk op 31,6% ligt62).
Uit de ontwikkeling van het aantal overnachtingen van de afgelopen jaren blijkt dat de
toeristische sector erg conjunctuurgevoelig is. Na een aantal jaren van daling heeft er
vanaf 2005 een aanzienlijke stijging plaatsgevonden. Met het begin van de economische
crisis was er echter sprake van een daling in het aantal overnachtingen. Deze daling was
in Noord-Holland met name erg groot in de regio buiten Amsterdam. De toeristische
sector heeft zich in Noord-Holland hersteld en uit tabel 2 blijkt dat Noord-Holland een
beter herstel laat zien dan het landelijke gemiddelde. Uit de tabel blijkt echter wel dat dit
herstel voornamelijk voor rekening van Amsterdam komt. Het is dus van belang om deze
groei vast te houden en beter te laten renderen in de regio’s buiten Amsterdam.
62) CBS, 2001

Doel is behoud toppositie
binnen Nederland in overnachtingen en watersport en
dat ook uitdragen.
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Aantal overnachtingen in Noord-Holland en Nederland (Bron: CBS)
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Binnen het toeristisch aanbod speelt de watersport een belangrijke rol. In
kwantitatieve aantallen loopt de watersportsector Noord-Holland voorop: 15% van
alle watersporters is actief in Noord-Holland (tezamen met Zuid-Holland (15%) en
Friesland 14%). Bovendien telt Noord-Holland het grootste aantal pleziervaartuigen
in het water (34.000), op de voet gevolgd door Zuid-Holland (33.000) en Friesland
(28.000).
Vaartuigen in het water bij havens en bedrijven in Nederland, 2006-2010
2006

2007

2008

2009

2010

Noord-Holland

32.000

33.000

34.000

34.000

34.000

Zuid-Holland

32.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Friesland
Nederland

25.000

26.000

27.000

28.000

28.000

162.000

171.000

174.000

176.000

176.000

Bron: HISWA Vereniging

Hoewel Noord-Holland in aantallen dus goed scoort, geldt dit niet als gekeken wordt
naar ‘populariteit’. Uit onderzoek naar de favoriete watersportlocaties blijkt dat
Friesland (27%) boven aan staat. Noord-Holland stond in 2009 op de tweede plaats,
maar in 2010 streefde Zeeland Noord-Holland voorbij (14%).

2010
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De betekenis van de toeristische sector gaat overigens verder dan alleen de belangen
van de ondernemers. Zo draagt een hoogwaardig aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen
(waaronder toeristische voorzieningen en watersport, maar ook cultureel aanbod en
natuur) bij aan de omgevingskwaliteit en daarmee het concurrerend vermogen van
de provincie.
Voor een gunstig vestigingsklimaat hechten bedrijven belang aan een prettige
leefomgeving. Concreet betekent dit voor Noord-Holland dat de provincie alleen
duurzaam aantrekkelijk voor (internationale) kenniswerkers en bedrijven is als het
er prettig werken, wonen én recreëren is. De toeristische sector is daarmee

Toeristische sector essentieel
voor gunstig vestigingsklimaat
en daarmee de concurrentiepositie

essentieel voor internationale concurrentiepositie van Noord-Holland.
Gezien het belang van een aantrekkelijke omgeving zal de toeristische
sector haar bijdrage moeten leveren aan behoud van de belevingswaarde van de
ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde en niet gebouwde leefomgeving. De toeristische
sector heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke functie voor Noord-Holland.
Daarnaast blijkt het dat juist in krimpregio’s toeristische activiteiten de kurk zijn
waarop het maatschappelijk leven drijft63). Dat komt doordat het mogelijk is
functies te combineren waarbij door de bestedingen van de toeristen voorzieningen
behouden kunnen blijven. Verder is het toerisme een arbeidsintensieve sector die
voor behoud van werkgelegenheid kan zorgen en daarbij veel ruimte biedt voor
banen voor lager opgeleiden, allochtonen en parttimers. Daarbij gaat het bij
toerisme veelal om werkgelegenheid die direct in de provincie zelf plaatsvindt en
niet snel vanwege lagere lonen naar elders verplaatst wordt.
Uit cijfers van LISA blijkt dat in Noord-Holland in 2010 de totale werkgelegenheid in
de vrijetijdssector 107.234 banen besloeg. Omdat binnen de vrijetijdssector relatief
veel in deeltijd wordt gewerkt en een persoon soms verschillende banen combineert,
zal de werkgelegenheid uitgedrukt in werkzame personen naar verwachting nog
zelfs 30% hoger liggen. Noord-Holland is landelijk gezien de grootste provincie als
het gaat om werkgelegenheid in de toeristische sector. Het grootste deel is
werkzaam in de sectoren horeca (49.957 banen) en logiesverstrekkers (14.733 banen).
Het aantal banen in de watersportsector/branche (inclusief de jachthavens en –
bouw) in Noord-Holland is 2.820. De totale watersportsector heeft een aandeel van
2,7% van de werkgelegenheid in de toerisme- en recreatiesector64) en 0,2% van de
totale werkgelegenheid in Noord-Holland. Het economisch belang van de
watersportindustrie voor Noord-Holland ligt hiermee wel boven het landelijke
gemiddelde.

63) Bron: www.innovatienetwerk.org/nl/themas/toon/38/STIRR.html.
Zie ook: Demograﬁsche Krimp, Recreatie als sociaal-economische motor en drager van ruimtelijke kwaliteit; Recron (2010)
64) Bron: NH in Cijfers/LISA op basis van de Landelijke Standaard
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Wat speelt er nu?
Consumentengedrag en toenemende concurrentie
Onder invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving verandert
het consumenten gedrag. Vijf maatschappelijke processen spelen hierin een
belangrijke rol: de 5 I’s. Onder invloed van individualisering (ontzuiling en
verzelfstandiging binnen het vrijetijdsgedrag), informalisering (losse, meer
informele verbanden), intensivering (toenemend belang van ‘beleving’, zowel
kwalitatief als kwantitatief), internationalisering (multiculturalisatie,
horizonverbreding) en informatisering (toenemend belang van en toegang tot
informatie) is een grote vrijetijdsmarkt ontstaan.
Toerisme en watersport maken een belangrijk onderdeel uit van deze brede
vrijetijdsmarkt, maar ondervinden ook in toenemende mate concurrentie van
andere vrijetijdsbestedingen (recreatie, cultuur, fun-shoppen/leisure). Daarnaast
kent de sector ook steeds meer internationale concurrentie. De opkomst van
internet en andere nieuwe mediatoepassingen (‘informatisering’) hebben er voor
gezorgd dat voor iedereen de wereld dichtbij is. Als tegenreactie op deze
mondialisering neemt de aandacht voor regionale identiteit en de eigen (cultuur)
historie toe. Het beleven van regionale identiteit en het creëren van verbondenheid
met de eigen (leef)omgeving wordt in het vrijetijdsgedrag steeds belangrijker. Men
kiest dan ook steeds vaker voor een (korte) vakantie in eigen land.
Naast de genoemde ‘individualisering’ spelen ook brede maatschappelijke thema’s
een belangrijke rol binnen de watersport en toeristische sector. Zo biedt de
toenemende vergrijzing kansen. Senioren dragen nu al 35% bij aan de totale
binnenlandse vakantiebestedingen. Zij zijn dan ook een interessante doelgroep: de
doelgroep is groeiende en daarnaast hebben ze tijd, geld, zijn bereid om dit aan
vakanties uit te geven en zijn niet gebonden aan vakantieperiodes. Deze belangrijke
doelgroep dwingt de sector echter wel om anders naar het toeristische product te
kijken. Voor senioren zijn aspecten als comfort, gemak en veiligheid belangrijke
voorwaarden van vakanties. Het regionale voorzieningenniveau in Noord-Holland
Noord komt onder druk te staan door een dalende beroepsbevolking, ontgroening
en op langere termijn een afname van de bevolking (krimp). Deze voorzieningen
hebben te maken met een veranderende behoefte van het publiek en afnemend
gebruik. Door functies te combineren kan de toeristische sector de negatieve
effecten van krimp beperken en draagt de sector bij aan de leefbaarheid van het
landelijk gebied.
Door de genoemde maatschappelijke processen komt de toeristische sector voor een
aantal grote uitdagingen te staan. Zo is er sprake van een toenemende nationale en
internationale concurrentie, is de huidige consument steeds kritischer geworden
en is er sprake van een snel veranderende vraag. Aspecten als kwaliteit, beleving en
diversiteit worden in het toeristisch aanbod steeds belangrijker en er ontstaan
nieuwe markten en productmarkt- combinaties, zoals zorgtoerisme en industrieel
toerisme.
Versnipperde sector en ontbreken innovatie kracht
De veranderingen in het consumentengedrag vraagt om een ﬂexibele en
innovatieve sector die hierop kan spelen. De sector wordt gedwongen om niet langer
aanbod- maar juist vraaggericht te opereren. Omdat de toeristische sector
gekenmerkt wordt door kleinschaligheid (veel MKB-ers en pappa en mamma
bedrijven) en tevens erg versnipperd is, heeft de sector moeite om het hoofd te
bieden aan de uitdagingen die haar te wachten staat. Zo zijn de rendementen
doorgaans te laag voor substantiële innovaties, waardoor het ontwikkelvermogen
om in te spelen op de veranderingen in de vraag klein is. Bovendien constateert de
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VROMRaad65) dat de lage organisatiegraad in de toeristische sector ertoe leidt dat
het belang van de sector onvoldoende gewicht krijgt naast de andere belangen
binnen de ruimtelijke ordening.
Toenemende ruimtevraag toeristische sector
Zo als gesteld is er sprake van een veranderende vraag die zich onder andere vertaalt
naar een grote behoefte aan luxe en gemak. Binnen de toeristische sector uit zich
dit in een verschuiving van kampeervakanties naar bungalowvakanties. Het
bungalowpark van de toekomst wordt gezien als een park met een hoog comfortniveau, voldoende luxe, goede voorzieningen en waar wordt ingespeeld op meerdere
doelgroepen. Om hier uitvoering aan te kunnen geven heeft de toeristische sector
behoefte aan extra ruimte.
Naast marktaspecten liggen ook bedrijfseconomische aspecten ten grondslag aan
de ruimtebehoefte van de kampeer- en bungalowsector. De belangrijkste redenen
voor uitbreiding zijn: de groeiende vraag naar grotere kampeerplaatsen en
bungalows, meer privacy en meer voorzieningen; de matige rendementen binnen
de sector die een grotere capaciteit noodzakelijk maken, mede gezien de stijgende
belastingen, promotiekosten, personeelskosten e.d., en de maatschappelijke vraag
om een betere landschappelijke inpassing van vakantieparken.
Uit deze factoren, die vaak ook voor jachthavens spelen, komen twee vormen van
uitbreidingswensen voort: uitbreidingswensen ten behoeve van kwaliteitsverbetering en ten behoeve van capaciteitsuitbreiding. In het laatste geval gaat het
soms om het benutten van marktkansen door gezonde, sterke bedrijven, maar vaak
ook om het benutten van die kansen door bedrijven voor wie uitbreiding van de
capaciteit noodzaak is om voldoende geld te genereren om te kunnen voortbestaan.
Samenwerking met andere sectoren kan beter
Toerisme heeft grote raakvlakken met cultuur. Musea, podiumkunsten en cultuurhistorisch erfgoed zijn belangrijke elementen van het toeristisch product NoordHolland. Maar ook recreatie voorzieningen en natuur vormen een onlosmakelijk
onderdeel van het toeristisch product, met name op het gebied van watersport. Hier
liggen echter nog kansen om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van
het toeristisch product te versterken.
De afgelopen jaren is de samenwerking tussen deze verschillende sectoren sterk
verbeterd, maar de komende jaren zal deze nog intensiever zijn. Door bezuinigingen
op het gebied van recreatie, cultuur en natuur zal steeds vaker een beroep worden
gedaan op toeristische ondernemers om bij te dragen aan het aantrekkelijk houden
van de omgeving van hun bedrijf.

Wat willen we bereiken?
Wij beschouwen toerisme als een belangrijke bedrijfstak en een sector die een
duidelijke rol speelt in het ruimtelijk economisch domein. Toerisme is van groot
belang voor de economie en werkgelegenheid van Noord-Holland en toerisme moet
verder kunnen groeien. Daarbij is in Noord-Holland de watersport een belangrijk
onderdeel binnen het toeristisch aanbod. De vele havens en de lange kustlijn van
het door water omsloten Noord-Holland bieden mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling. Wij willen de ambitie uitdragen dat Noord-Holland een vooraanstaande watersportprovincie blijft.

65) Groeten uit Holland,qui è fantastico! Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit, VROMRaad. Advies 055, 2006,
http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/groetenuitholland.pdf
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Op basis van het coalitieakkoord kan de doelstellingen voor toerisme als volgt
worden geformuleerd:
Doel is om onze nummer 1 positie binnen Nederland op het gebied van
overnachtingen en watersport te behouden met als achterliggend doel de
bestedingen te maximaliseren. Hierdoor kan de werkgelegenheid in het
toerisme en de watersport zich optimaal ontwikkelen.
Bij de besluitvorming voor de keuze van een (vakantie)bestemming spelen factoren
als kwaliteit, diversiteit, authenticiteit en intensiteit van de beleving een grote rol.
Er is behoefte aan een sector waar overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken om een vraaggericht, veelzijdig en onderscheidend
toeristisch aanbod te creëren. Daarbij moet het vernieuwde aanbod aansluiten bij
maatschappelijke opgaven zoals vergrijzing, bevolkingskrimp en digitalisering, maar ook bijdragen aan de ﬁnanciering van natuur en cultuur
en transformatie van de landbouw. Dat vraagt om nieuwe oplossingen
en strategieën. Maar dit biedt vooral ook veel kansen die niet onbenut mogen
blijven.
Onze inzet is gericht op bevordering van samenhang binnen het toeristisch product
en het stimuleren van kwaliteit (duurzaamheid) en diversiteit in het aanbod.
Noord-Holland zal moeten investeren in haar toeristisch product en ruimtelijke
kwaliteit om te kunnen proﬁteren van de groei van het toerisme. Wij hebben vooral
in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van de sector te faciliteren en bij
te dragen aan een betere toeristische concurrentiepositie
Binnen de uitvoering van ons economisch beleid zullen nadrukkelijk dwarsverbanden worden gelegd met andere beleidssectoren. Zo hebben wij in het
Coalitieakkoord gesteld dat er optimaal gebruik dient te moeten worden gemaakt van
de synergie tussen cultuur en recreatie om daarmee bij te dragen aan de toeristische
aantrekkingskracht. Er is sprake van een toenemend economisch belang van een
recreatief aantrekkelijke groene ruimte en cultuurhistorisch aanbod.
Voor het beter verbinden van toerisme, recreatie en cultuur is een duidelijke
rolafbakening essentieel. Binnen de afstemming van de verschillende
beleidsvelden kan worden gesteld dat het cultuur- en cultuurhistoriebeleid zich
primair richt op behoud en beheer van cultuurhistorisch aanbod of ‘content’ in de
brede zin van het woord (cultuurlandschappen, monumenten en immaterieel
erfgoed) en het beleefbaar maken hiervan, het recreatiebeleid op het creëren van
ruimtelijke voorzieningen en bereikbaarheid hiervoor (gebieden en verbindingen)
en het toerismebeleid richt zich op het gezamenlijk promoten en vermarkten van
dit aanbod.

Hoe bereiken we dat?
Als het om toerisme gaat hebben wij in veel gevallen geen mogelijkheden tot directe
sturing. Wij hebben vooral in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van
de sector te faciliteren en zullen deze rol samen met publieke en private partijen en
andere beleidsvelden (ruimtelijke inrichting, cultuur, water, natuur etc.) moeten
invullen. Wij leggen onze focus op die thema’s die van directe invloed zijn op de
ontwikkeling van het toerisme in Noord-Holland:
1

Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product

2

Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren

3

Versterking van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
watersportprovincie

De rollen die wij hierbij vervullen zijn naast beleidsbepaler ook ‘regisseur’, door met
de sector coalities te smeden en gezamenlijk resultaten te boeken of de sector in
staat te stellen resultaten te behalen en de rol van ‘stimulator’ door als aanjager ons
netwerk of ﬁnanciële middelen in te zetten om iets van de grond te krijgen.

Toppositie behouden door
bevordering samenhang
toeristisch product en
stimuleren kwaliteit en
diversiteit
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1 Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product
De eisen die consumenten aan toeristische voorzieningen stellen worden hoger. De
sector dient hierop in te spelen door meer vraaggericht te gaan werken en te
investeren in beleving en diversiteit. Dit vraagt om verdergaande professionalisering
en een kwaliteitsslag van de sector. We zetten ons daarbij in op de volgende
onderwerpen:
Professionalisering van de sector stimuleren: met de clusteraanpak in NoordHolland Noord en binnen de Metropool Regio Amsterdam zullen wij bijdragen aan
de verbetering van de professionaliteit in de sector. De vrijetijdseconomie (Leisure
Board) vorm één van de vijf kansrijke economische clusters voor Noord-Holland
Noord. Vanuit Leisure Board zal worden ingezet op een structuurversterking van de
toeristische sector in Noord-Holland Noord op het gebied van kennis, strategie
ontwikkeling, marketing en het leggen van verbindingen. Vanuit deze thema’s
worden diverse projecten ontwikkeld die bijdragen aan de professionalisering van
de toeristische sector. Binnen de uitvoering en ondersteuning van de Leisure Board
zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord en er zal samenwerking worden gezocht met onderwijsinstellingen
uit de regio. Vanuit de Leisure Board zal ook projectmatig worden samengewerkt
met de andere clusters om tot nieuwe productmarkt combinaties te komen,
bijvoorbeeld op het gebied van verbrede landbouw of zorgtoerisme. Daarnaast
bieden de plannen voor de Floriade 2022 kansen om vanuit een lange termijn visie
naar ruimtelijke vraagstukken te kijken die ook een stimulering van de toeristische
sector kunnen betekenen. Ook de Olympische Spelen 2028 vormen een punt op de
horizon waar de toeristische sector zich op moet richten, gezien de enorme druk die
dit evenement legt op de overnachtingsmogelijkheden in Noord-Holland.
Toerisme & Congressen vormt ook één van de zeven clusters binnen de Amsterdam
Economic Board (AEB) op basis waarvan gezamenlijke investeringen worden gedaan
om te komen tot economische vernieuwingen. Als één van de partners binnen de AEB
zullen we innovatieve projecten (bijvoorbeeld ‘e-tourism’) inhoudelijk en waar
mogelijk ﬁnancieel ondersteunen. De afstemming met ondernemers en
onderwijsinstellingen is hierin cruciaal. In de metropoolregio Amsterdam zullen wij
tevens onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de toeristische sector te
ondersteunen in hun ambitie om meer buitenlandse gasten te trekken.
Om professionalisering te stimuleren leveren wij de toeristische sector informatie
over trends en bezoekersproﬁelen. Bedrijven kunnen hierop inspelen en worden
gestimuleerd om meer vraaggericht te werken. We zullen ons daarnaast inzetten
om MKB’ers vanuit de toeristische sector aan te haken op het innovatiemiddel
‘Kansenkanon’ om innovatiekansen te zien en te grijpen. De toeristische sector
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leent zich namelijk uitermate goed voor innovatie en met name de watersport is
geschikt om dit vervolgens ook te verbinden aan aspecten van duurzaamheid.
Synergie in toeristische marketing en promotie: we spelen een regisserende en
coördinerende rol in het promoten van de diversiteit van de provincie NoordHolland. Op basis van een samenhangend marketingconcept wordt het bezoek uit
Nederland, België en Duitsland gestimuleerd. De diversiteit in aanbod en regio’s
komt centraal te staan bij het promoten van Noord-Holland als aantrekkelijke
toeristisch-recreatieve en culturele bestemming. In de uitvoering van de marketing
en promotie ligt de nadruk op het tegengaan van de versnippering binnen de sector.
Er dient nauw te worden samengewerkt met de culturele sector die vaak dezelfde
consument bedient. Door samenwerking, afstemming en partijen en sectoren met
elkaar te verbinden, kunnen middelen efficiënter worden ingezet en synergie
voordelen worden behaald. Op deze manier verwachten wij de effectiviteit en
kwaliteit van de promotionele activiteiten te kunnen verbeteren en te zorgen voor
enige continuïteit, aangezien de middelen bij alle partijen schaars worden.
Betere benutting van de regionale identiteit: regionale identiteit is een
uitstekend middel om de concurrentiepositie van regio’s te verbeteren. Wij zetten
ons in om middels projecten (bijvoorbeeld Identiteit Badplaatsen, Westfriese
Omringdijk en Oneindig NH) regio’s bewust te maken van hun eigenheid en om dit
beter economisch te benutten. Wij ondersteunen de toeristische sector om binnen
deze projecten de regionale identiteit in te zetten bij de ontwikkeling van productmarkt combinaties en een aanbod te creëren dat aansluit bij de (ruimtelijke)
kwaliteit van de regio. In onze toeristische marketing en promotie zetten wij deze
regionale eigenheid als sterke merken in om de concurrentiepositie van NoordHolland te verbeteren.
Samenwerking tussen sectoren verbeteren: in ons coalitieakkoord hebben wij
opgenomen dat wij optimaal gebruik zullen maken van de synergie tussen cultuur
en recreatie en toerisme. Naast de gezamenlijke marketing en promotie ondersteunen wij op projectbasis de samenwerking tussen cultuur en toerisme, zoals bij
de Stelling van Amsterdam en de Westfriese Omringdijk. Hierbij is vergroting van
het economisch rendement van deze projecten het uitgangspunt om zo bij te dragen
aan het behoud van het cultuur-historische aanbod binnen de provincie.
Met het opgaan van toerisme in de Economische Agenda is goede afstemming met
de recreatie sector essentieel geworden. Het beleid gericht op Recreatie, Natuur en
Landschap komt voor een grote uitdagingen te staan waarbij de noodzaak ontstaat
om vanuit economische activiteiten een bijdrage te generen voor de inrichting en
het beheer van recreatie- en natuurgebieden. Gezien het belang van een
aantrekkelijke omgeving zal de toeristische sector haar bijdrage moeten leveren aan
het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland. Samen met de
recreatie sector zullen we op zoek gaan naar slimme combinaties van functies,
zodat ze een bijdrage kunnen leveren in het beheer en behoud van de recreatie- en
natuurgebieden. Hiervoor zoeken wij samenwerking binnen het herziene beleid
voor Recreatie, Natuur en Landschap.
Ondersteunen van duurzaamheidinitiatieven: het investeren in een
kwalitatief hoogwaardig toeristisch product dient toekomstbestendig te
zijn. Naast het vernieuwen van het product dient de toeristische sector
ook aandacht te besteden aan duurzaamheid, van zowel de onderneming
als de omliggende omgeving. We willen verduurzaming van de toeristische sector
bereiken door zoveel mogelijk toeristisch-recreatieve bedrijven, stranden en
jachthavens te certiﬁceren met een Blauwe Vlag of Green Key. Aangezien
duurzaamheid verder gaat dan de sector alleen zullen wij gemeenten ondersteunen
bij verduurzaming middels onze ﬁnanciële ondersteuning van het Eco XXI

Verduurzamen toeristische
sector via Blauwe Vlag/
GreenKey en Eco XXI

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 97

programma. Eco XXI is een stimuleringsprogramma om de duurzaamheid op
gemeentelijk niveau in kaart te brengen en te stimuleren. Dit gebeurt op basis van
een nulmeting die de huidige stand van zaken op de vier hoofdgebieden milieu,
economie, samenleving en organisaties, inzichtelijk maakt en op basis waarvan een
duurzaamheidprogramma wordt opgesteld. Afhankelijk van het resultaat kunnen
gemeenten worden gecertiﬁceerd en vinden er workshops plaats op onderwerpen
waar verbetermogelijkheden voor de gemeenten zijn (www.eco-xxi.nl).
Kwaliteitsverbetering toeristisch product Noordzeekust: de helft van de
toeristische omzet in Noord-Holland wordt gerealiseerd aan de Noordzeekust.
Samen met de kustplaatsen hebben wij in 2009 een start gemaakt met hun
herproﬁlering. Wij vinden dat kustplaatsen zich bewust moeten worden van hun
identiteit en dat zij deze gebruiken om een helder proﬁel met onderscheidende
kenmerken op te stellen. In het coalitieakkoord hebben wij opgenomen dat wij ons
zullen inzetten voor: “een revitaliseringsplan voor oude badplaatsen en dorpen met
toeristische potentie”. Het project Identiteit Badplaatsen is onderdeel van het
Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie. Het is belangrijk dat de kustgemeenten verder gaan met de uitwerking van hun identiteit, omdat dit positief
bijdraagt aan de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse kust. Toerisme maakt
hier een integraal onderdeel van uit. Wij zullen ondernemers betrekken bij dit
proces. In het kader van de herstructureringsopgave van campings en bungalowparken langs de Noordzeekust zien wij mogelijkheden om invulling te geven aan
versterking van de proﬁelen van de kustplaatsen.

Wij blijven de internationale promotiecampagne ‘Beach Life’ -in samenwerking
met de Noordzeekust VVV’s- ondersteunen om zo ook de Noordzeekust in het vooren naseizoen als aantrekkelijke bestemming te promoten. Ook het faciliteren van
jaarrond strandpaviljoens draagt hier aan bij. Wij zullen onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om actuele informatie over de bereikbaarheid van de kustplaatsen te communiceren. Daarnaast blijven wij het toeristisch-recreatief belang
van brede stranden onder de aandacht brengen van de betrokken partijen en gaan
wij het gebruik van het strand monitoren. Wij zullen kennisuitwisseling
stimuleren, bijvoorbeeld door gegevens over bezoekers te verzamelen.
Ten slotte blijven wij ons inspannen om samen met de gemeenten en ondernemers
een duurzaam toeristisch product te bieden, o.a. door voor alle stranden een Blauwe
Vlag binnen te halen.
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2 Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren
De ruimtelijke component van het toeristisch-recreatief beleid is vast gelegd in de
Structuurvisie 2040. Daarmee hebben we ten aanzien van toerisme ook een
ruimtelijke regierol. Wij vinden het belangrijk dat de ruimtelijke ontwikkelingen
in de toeristische sector niet op zijn beloop worden gelaten. Het risico is te groot dat
dan ongewenste ruimtelijke situaties ontstaan en de toeristische voorzieningen
onvoldoende kwaliteit bieden. Onze rol is hierbij vooral om gemeenten te
ondersteunen met kennis, expertise en een netwerkfunctie te vervullen om meer
regionale samenhang en afstemming tot stand te brengen. Wij zullen ons daarbij
inzetten op de volgende onderwerpen:
Ruimtelijke visies voor regionale ontwikkelingen: wij zullen samen met enkele
gemeenten en ondernemers inventariseren wat in de betreffende regio de huidige
ruimteclaim van de toeristische en de watersport sector is en welke plannen in
voorbereiding zijn. Op basis hiervan gaan we gezamenlijk enkele ruimtelijke
regionale visies ontwikkelen om de watersport en toeristische sector op een goede
manier toekomstperspectief te bieden. Voor de diverse regio’s zullen wij de
herstructureringsopgave voor de toeristische sector in kaart brengen met waar
mogelijk een duidelijke zonering zodat er sprake is van een goede spreiding en
behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Hiermee kunnen wij projecten voor integrale
gebiedsontwikkeling voeden en opzetten. Grootschalige projecten als Floriade 2022
en Olympische Spelen 2028 kunnen als katalysator fungeren om tot een dergelijke
gebiedsontwikkeling te komen.
Door het combineren van functies kunnen voorzieningen behouden blijven in
regio’s die te kampen hebben met krimp. Op basis van de ruimtelijke regionale
visies kunnen we samen met de (grotere) Noord-Hollandse gemeenten zorg dragen
voor een goede afweging van het benodigde voorzieningenniveau op bovenlokaal
niveau om zo de nadelige gevolgen van krimp te beperken en bij te dragen aan de
leefbaarheid van het landelijk gebied.
Aansturen op vraaggericht beleid bij gebiedsontwikkeling: veranderend
consumentengedrag dwingt ondernemers om meer vraaggericht te werken. We
zullen private partijen betrekken bij de ontwikkeling en het beheer van recreatieve
en toeristische voorzieningen, routenetwerken en natuurgebieden. Vanuit recreatie
hebben wij de opgave om economische activiteiten een bijdrage te laten leveren aan
het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden en routenetwerken.
Daarnaast zullen wij ons inspannen om recreatieaanbod beter te laten aansluiten
bij de vraag van bezoekers en bewoners en zullen wij steden en platteland beter bij
elkaar betrekken.
Vanuit de vraaggericht gebiedsontwikkeling willen we ook bijdragen aan versterking
van de regionale identiteit. Zo geven de in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
beschreven historische structuurlijnen en landschapstypen identiteit aan een gebied
of regio. Deze cultuurhistorische en landschappelijke structuur biedt daarmee volop
aanknopingspunten om de toeristische aantrekkingskracht van de betreffende regio
te vergroten. Een concept dat hierbij ingezet kan worden zijn de ‘regionale beeld-
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verhalen’. In een regionaal beeldverhaal komen de unieke identiteit en de
toekomstige ontwikkelrichtingen van een regio naar voren. Het verhaal mobiliseert
partijen (ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en
onderzoekinstellingen) om samen aan de slag te gaan en de regio (nog) aantrekkelijker te maken om te wonen en recreëren. Hierbij spelen de regionale samenwerkingsverbanden een belangrijke rol.
Herstructurering verouderde vakantieparken: in Noord-Holland spelen diverse
herstructureringsvraagstukken als het gaat om vakantieparken. Zo zijn er bedrijven
die willen uitbreiden en innoveren maar waar fysiek de ruimte niet aanwezig is,
omdat ze bijvoorbeeld gevestigd zijn in kwetsbare gebieden. Innovatie op dezelfde
hectares betekent dan bijna altijd minder verblijfsaccommodaties, terwijl de kosten
eerder stijgen dan dalen. Daarnaast zijn er ook kleine, niet-toekomstbestendige
parken die te kampen hebben met een opvolgingsproblematiek. Dergelijke parken
zouden mogelijk terug gegeven kunnen worden aan de natuur of voor woningbouw
(dorpsuitbreiding) in aanmerking kunnen komen. De verloren en versnipperde
recreatiehectares kunnen gebundeld elders teruggebracht worden, zodat een nieuwe
ondernemer een voldoende groot en op de toekomstgericht nieuw verblijfsproduct
kan neerzetten. Voor de herstructurering van verouderde parken zullen we een
inventarisatie opstellen van de huidige kwaliteit en mate van veroudering.
Vervolgens zullen er, in nauw overleg met recreatieondernemers en gemeenten, voor
de meest kansrijke locaties uitwerkingsplannen worden gemaakt. Vooral aan de
Noordzeekust zal de ruimtebehoefte voor toerisme een belangrijke kwestie worden in
relatie tot de herstructureringsopgaven die hier spelen.
Resultaat:
ŝ
ŝ
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3 Versterken van de positie van Noord-Holland als
vooraanstaande watersportprovincie
Stimuleren van samenwerking binnen de toeristische keten: Wij zullen de
stand van zaken in de watersportsector in Noord-Holland in kaart brengen. Met
behulp van deze analyse willen wij keuzes maken in onze rol en focus op het gebied
van watersport. Wij zullen de sector blijven voorzien van kennis en kerncijfers van
de Noord-Hollandse watersportgebieden middels de Watersportmonitor. Daarnaast
blijven wij deze gegevens over de toeristische benutting van water inbrengen in
relevante projecten, zoals de Toekomstivisie Markermeer IJmeer en het
Deltaprogramma IJsselmeergebied.
Betere benutting van de vaarroutenetwerken: Noord-Holland is een waterrijke
provincie met een goed netwerk van vaarwegen. In onze structuurvisie hebben wij
het BRTN (basisrecreatietoervaartnet) als provinciaal belang aangemerkt. Wij
zullen het gebruik van het vaarroutenetwerk stimuleren door deelname aan de
Watersport campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in
Nederland, Duitsland en België. In de periode 2011-213 nemen wij samen met enkele
gemeenten deel aan een stimuleringsprogramma om de riviercruise- en
motorchartervaart te interesseren om hun programma’s uit te breiden met NoordHollandse bestemmingen. Dit programma heeft in de periode 2008 tot 2010 geleid
tot 16% meer aanlopen in de deelnemende havensteden.
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Financieel ondersteunen van nieuwe initiatieven via WED: De afgelopen jaren
hebben wij ruim € 17 miljoen geïnvesteerd in verbetering van de watersportvoorzieningen in Noord-Holland. Deze periode hebben wij een beperkt budget (€ 3,5
miljoen) en zullen wij op basis van het bovengenoemde onderzoek prioriteiten
moeten stellen voor onze ﬁnanciële ondersteuning bij nieuwe initiatieven die
bijdragen aan de betere benutting van de vaarroutenetwerken in Noord-Holland.
Resultaat:
In 2013 zal 10% groei gerealiseerd zijn van het economische effect van riviercruiseen motorchartervaart t.o.v. 2010 (0-meting beschikbaar begin 2012);
In 2012 en 2014 publicatie van watersportmonitor Noord-Holland
In 2012 publicatie van het kader voor watersport en de toekenning van WED
middelen
Welke andere partijen zijn betrokken?
Brancheorganisaties o.a. Recron, Hiswa, KHN, Kamers van Koophandel,
Promotieorganisaties o.a. regio VVV’s, Amsterdam Toerisme en Congres Bureau,
Regionale Bureaus voor Toerisme, Amsterdam Cruise Port, Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen, Gemeenten en Stadsregio Amsterdam,
Onderwijsinstellingen, Ondernemers, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord,
Leisure Board en AEB; regionale samenwerkingsverbanden, Toeristisch Platform
Noord-Holland, Cultuur Compagnie, Rijksoverheid, Andere provincies,
Natuurbeheerders en Recreatie Noord-Holland, Waterschappen

Welke middelen zetten we hier voor in?
1 Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product
Budget: € 2.000.000,- waarvan:
toeristische marketing en promotie: € 1.300.000,uitvoering projecten € 700.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,
2 Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren
Budget: € 500.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,
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3 Versterken van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
watersportprovincie
Budget: € 3.600.000,-, waarvan:
ﬁnanciering Water als Economische Drager: € 3.500.000,uitvoering projecten: € 100.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,

Water als Economische Drager:
uitbreiding van jachthaven
Overleker kanaal in Medemblik
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concept aanbieden. Zeilers die in de

internationaal watersportcentrum,
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vaarwater in Noord-Holland optimaal
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7

ONDERSTEUNEND BELEID
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Centraal in de Economische Agenda 2012-2015
staan de thema’s kenniseconomie&innovatie,
werklocaties, arbeidsmarkt&onderwijs en
toerisme&watersport. In dit hoofdstuk worden
3 belangrijke beleidsinstrumenten behandeld die
wij gaan inzetten op deze thema’s: regionale
samenwerking, regionale ontwikkelingsbedrijven
en internationale marketing en acquisitie.
7.1 Regionale samenwerking
Wat speelt er nu?
Tot eind 2011 zijn er 3 Regionale Economische Stimuleringsprogramma’s (RES-en)
actief in Noord-Holland Zuid: RES IJmond Veelzijdig, RES Zuid-Kennemerland en RES
Gooi en Vechtstreek. In de Gooi en Vechtstreek is binnen het programma ‘Innovatieve
Verbinding in de Noordvleugel’ al een actieve samenwerking tot stand gekomen tussen
overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoek.
In Noord-Holland Noord zijn de RES-en samengevoegd onder het Ontwikkelingsbedrijf
NHN, waarbij de activiteiten onder toezicht staan van Regionaal Economisch Overleg
Noord-Holland Noord (REON). De provincie heeft aangegeven de programmatische
samenwerking in de RES-vorm te beëindigen en te heroverwegen hoe de regionale
samenwerking in Noord-Holland Zuid kan worden voortgezet.
Daarnaast vindt in het Platform Regionaal Economische Structuur Metropoolregio
Amsterdam (PRES) de afstemming plaats tussen de portefeuillehouders economische
zaken van de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer,
Hilversum, Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam, de provincies Flevoland en NoordHolland en de voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Wat willen we bereiken?
Regionale samenwerking is essentieel voor het bereiken van onze doelstellingen. Bij
voorkeur verloopt die samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs/
onderzoek (3 O’s). Die economische samenwerking is geen doel op zich maar staat ten
dienste van de doelstellingen op de vier hoofdthema’s kennis&innovatie, werklocaties,
arbeidsmarkt&onderwijs en toerisme. Overleg is dan ook nodig over de aansluiting van
lokale activiteiten op provinciale/regionale doelen zoals in het kader van AEB en Plabeka.
Het REON richt zich nu voornamelijk op de taken en activiteiten uitgevoerd door het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In overleg met de andere partners in het
REON wil de provincie het overleg mogelijk ook benutten voor een bredere afstemming
van economische activiteiten en vooral aansluiten op de clusteraanpak zoals
omschreven in § 3.2.
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Hoe bereiken we dat?
Samen met de Kamer van Koophandel Amsterdam willen we nieuw leven blazen in
economische stimuleringsprogramma’s in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland.
Binnen deze regio’s zal een gebiedsprogramma worden opgesteld waarbinnen de
thema’s ruimte om te ondernemen, kennis&innovatie, toerisme en aansluiting
onderwijs/arbeidsmarkt en regelgeving&dienstverlening worden uitgewerkt. De
eerste vier komen overeen met de centrale thema’s van de Economische Agenda. Het
gebiedprogramma wordt daarmee een regionale uitwerking van de verbindingen
tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek. Om dit te bereiken is
aansluiting van een vertegenwoordiging van het onderwijs bij het regionaal overleg
essentieel (economisch deel van de PAO’s). Ook het bedrijfsleven moet goed
vertegenwoordigd zijn, zoals in de IJmond het geval is. Het secretariaat van het
regionaal overleg ‘nieuwe stijl’ kan worden gedeeld tussen gemeente en KvK. De
provincie wordt bestuurlijk vertegenwoordigd. De ﬁnanciering van de projecten uit
het programma bestaat uit uren van de gemeente of uit een bijdrage van partijen die
baat hebben bij het project.
Onder een nieuwe titel van Regionaal Economisch Overleg (REO3 waarin de 3 O’s
overleggen) willen we de regionale samenwerking voortzetten in de IJmond, ZuidKennemerland, Zaanstreek en Gooi en Vechtstreek, maar zonder daar direct
programmamiddelen voor beschikbaar te kunnen stellen (omdat op middelen voor
regionale samenwerking fors is bezuinigd). Slechts een bescheiden basisﬁnanciering voor bijeenkomsten is beschikbaar, met daarnaast natuurlijk
ﬁnancieringsmogelijkheden (zoals HIRB) voor activiteiten die passen binnen de
inhoudelijke thema’s (innovatie/werklocaties/arbeidsmarkt/ toerisme).
In het REON zullen we een bredere agenda opstellen en de vragen die voortkomen
uit de 5 clusters agenderen.

7.2 Regionale ontwikkelingsbedrijven
Inleiding
De provincie kent drie ontwikkelingsbedrijven en in deze bedrijven is de provincie
aandeelhouder met andere publieke partners.
In Noord-Holland Noord is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
actief.
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)
opereert in het havengebied tussen IJmuiden en Amsterdam. In de Schiphol regio is
Schiphol Area Development Company (SADC) een belangrijke speler.
De structuur en werkwijze van deze bedrijven is zeer verschillend.

Wat speelt er nu en wat willen we bereiken?
Alle drie ontwikkelingsbedrijven kampen met de gevolgen van de kredietcrisis die
zich uit in het stilvallen van de uitgifte van bedrijventerreinen. Met name de RON
is getroffen, voor SADC is met de kapitaalinjectie in 2009 (SADC III) een direct effect
op de positie van de onderneming minder zichtbaar. Ook de bedrijventerreinontwikkeling waar ONHN bij is betrokken heeft nog niet tot uitgifte geleid.
Wij hebben ons in deze collegeperiode voorgenomen scherp te sturen op een
gezonde bedrijfsvoering van de ontwikkelingsbedrijven.

ONHN
ONHN is in de kern een bundeling van regionale stimuleringsactiviteiten door het
samensmelten in 2007 van twee Regionale Stimuleringsprogramma’s “Kop &
Munt” en Halter in Balans”. ONHN richt zich op het behouden en stimuleren van
de groei van het bestaande bedrijfsleven. In tegenstelling tot RON en SADC is de
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ontwikkeling van bedrijventerreinen geen core-business. Inhoudelijk richt ONHN
zich daarbij op de regionaal sterke clusters (zie hoofdstuk innovatie) Promotie en
Acquisitie maakt integraal onderdeel uit van deze activiteiten.
De provincie constateert dat na de oprichting van ONHN, in 2006, de context
waarin ONHN werkt is veranderd. Het gaat om demograﬁsche ontwikkelingen met
effect op de arbeidsmarkt, ontwikkeling van clusteraanpak met samenwerking
tussen ondernemers, onderwijs en overheden (mede door inzet van ONHN) en
economische situatie. Deze veranderingen kunnen leiden tot een andere opzet van
de regionaal stimuleringsprogramma’s en dus ook een andere inzet van het
Ontwikkelingsbedrijf.
Onze ambitie is om in 2012 de uitvoering van provinciaal (economisch) beleid voor
Noord-Holland Noord met de publieke en private partners in de regio te herijken en
tot een logisch geheel te smeden. De nieuwe uitgangspunten voor ONHN worden
daarbij tevens bepaald.

RON
De RON is in 2011 een ingrijpend gereorganiseerd omdat zij zwaar getroffen is door
de kredietcrisis. Structuur en ﬁnanciering zijn volledig op de schop gegaan. Van de
acht aandeelhouders zijn de vijf die niet konden participeren in een nieuw
ﬁnancieringsarrangement uitgetreden. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad
zijn met de provincie nu paritair aandeelhouder. RON zal zich concentreren op de
ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij in Zaanstad. Het is onze provinciale
verantwoordelijkheid dit te plaatsen in het bredere verband van de Metropool Regio
Amsterdam en de optimale benutting van het areaal bedrijventerreinen in het
Noordzeekanaalgebied.

SADC
Ook SADC voelt de effecten van de kredietcrisis. Door de kapitaalinjectie in het
kader van SADC III (zie onder Schiphol), alsmede diversiﬁcatie in de bedrijfsactiviteiten zijn de gevolgen voor de ﬁnanciële positie van het bedrijf beperkt
gebleven. SADC opereert binnen de beleidskaders zoals de Ruimtelijk Economische
Visie Schipholregio (REVS) en het selectief vestigingsbeleid zoals dit door het
Bestuursforum Schiphol is gesteld.
SADC levert het programmabureau voor de ontwikkeling van ACT. In het kader van
ACT voert SADC het management uit over ontwikkeling van het terrein A4 Zone
West, de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) en de HST Cargo terminal. Tot slot
is SADC betrokken bij de ontwikkeling van kantorenpark Riekerpolder (vooral
marketing en acquisitie), Atlaspark en het toekomstige Schiphol Elzenhof.

Hoe bereiken we dat en met wie?
In de drie ontwikkelingsbedrijven is de provincie met andere publieke en private
partijen aandeelhouder. Onze positie is 50% in ONHN, 331/3% in RON en 25% in
SADC. In onze rol als aandeelhouder zullen we vooral sturen op de continuïteit van
de bedrijven. In de bestuurlijke gremia, die de beleidsdoelen bepalen waarvoor de
ontwikkelingbedrijven als instrument worden ingezet, zullen we met onze
partners in gezamenlijkheid de realisatie van de beleidsdoelen toetsen en waar
nodig herijken. Voor ONHN gebeurt dit in het Regionaal Overleg Noord-Holland
Noord (REON), voor RON hebben de aandeelhouders zich verbonden in de
aandeelhoudersovereenkomst en is er een directe lijn met het Bestuursplatform
Masterplan Noordzeekanaalgebied. Tot slot stelt het Bestuursforum Schiphol (BFS)
de kaders voor het opereren van SADC.
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7.3 Internationale marketing en acquisitie
De globalisering van de economie volstrekt zich in hoog tempo. Door de Europese
eenwording is een grote markt ontstaan van ongeveer een half miljard consumenten
en ook buiten de EU worden handelsbarrières geslecht.
Door nieuwe communicatiemiddelen wordt afstand steeds minder een probleem. De
wereldmarkt biedt daardoor voortdurend nieuwe kansen, maar wordt ook steeds
concurrerender.
Internationale marketing is een instrument om in deze markt de kansen te creëren.
Internationale marketing is het geheel van acties gericht op het informeren en
overtuigen van derden over de kracht van een economische regio of cluster uit
‘Holland’ als onderdeel van een overheidsmarketing.
Acquisitie heeft betrekking op buitenlandse investeringen in Noord-Holland en
wordt vergezeld door een professionele marketing. Ook het behoud van
investeerders (‘current investors’) scharen wij hieronder.
Acquisitie deﬁniëren wij als het geheel van acties gericht op het aantrekken van
nieuwe en behoud van reeds gevestigde bedrijven.

Economisch belang?
De provincie huisvest ongeveer 2600 buitenlandse bedrijven, bijna de helft van alle
buitenlandse bedrijven in Nederland. Het merendeel bevindt zich in de Metropoolregio Amsterdam.
Nederland kenmerkt zich als een zeer open economie. Door de ligging, de handelsgeest en de relatief kleine thuismarkt is Nederland van oudsher sterk internationaal
georiënteerd. Nederland is voor landen in de wereld dan ook een belangrijke
investeerder.
Daarnaast hebben buitenlandse ondernemingen de weg Nederland uitstekend
gevonden; volgens het ministerie EL& I (sept. 2011) zorgen ongeveer 6000
buitenlandse ondernemingen voor ruim 780.000 banen en zijn zij met 33% van de
private R&D-uitgaven een aanzienlijke aanjager van innovatie.
Buitenlandse investeringen zijn een belangrijke motor voor de economische groei.
Ze zorgen voor meer concurrentie en werkgelegenheid. Bovendien zijn ze vaak
gebaseerd op goed doordachte keuzes, waarbij innovatieve en hoogwaardige
technologie wordt ingezet. Logisch dat landen en regio’s ernaar streven buitenlandse bedrijven binnen te halen; de internationale concurrentiepositie van een
regio wordt erdoor versterkt.
Volgens het NFIA is het multipliereffect van buitenlandse ondernemingen groter
dan die van Nederlandse bedrijven; bij een Nederlands bedrijf is die 1,52 (1 fte bij een
Nederlands bedrijf zorgt voor 0,52 fte bij toeleveranciers en dienstverleners), bij een
buitenlands bedrijf is de gemiddelde multiplier 1,72.

Wat willen we bereiken?
In het collegeprogramma wordt aangegeven dat de provincie de inzet op internationale
marketing en acquisitie gericht op het aantrekken van bedrijvigheid naar NoordHolland zal continueren.
In de periode 2012-2015 zet de provincie de in 2009 ingezette hoofdlijn voort66), die
inhoudt dat wij onze inspanningen bij internationale marketing en acquisitie
richten op de regio buiten de MRA. Het primaat ligt daarbij bij de vijf prioritaire
economische clusters in Noord-Holland Noord (zie § 3.2). Maar net als in de
afgelopen jaren kan het zich voordoen dat we met de partijen uit de MRA optrekken
bij belangrijke marketingaangelegenheden en/of bij acquisities. Daarnaast zetten

66) Beleidskader Internationale Marketing & Acquisitie 2009-2011, Provincie Noord-Holland, 2009
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wij bij internationale marketing en acquisitie in op onderscheidende werklocaties
als ACT (zie § 4.1). Internationale marketing en acquisitie wordt daarmee ingezet
voor het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van kenniseconomie en
innovatie, werklocaties en toerisme.
Wij willen bij internationale marketing en acquisitie de samenwerking met de
bedrijven en instellingen uit de clusters en met landelijk opererende organisaties
als het Netherlands Foreign Investment Agency (hierna: NFIA) verder uitbouwen.
Hiertoe sluiten wij aan bij de ambities uit de genoemde (§ 1.4) Bedrijfslevenbrief van
de Minister van EL&I: effectievere promotie en Hollandbranding en strategische en
gerichte acquisitie.
Het uiteindelijke doel is gericht op het verbeteren van de internationale concurrentiepositie door het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de
innovatie- en concurrentiekracht van onze economie.
Wij hebben de lat op een reële hoogte gelegd, in het besef dat onze polsstok op het
gebied van internationale marketing en acquisitie, ook vanwege de beschikbare
middelen, niet te lang is. Maar ook vanuit het besef dat activiteiten op dit gebied al
door diverse organisaties in en buiten de provincie worden uitgevoerd. Wij zijn van
mening dat uit een betere samenwerking (zie ook de Bedrijfslevenbrief) van alle
partners met menskracht en middelen meer opbrengst valt te halen.

Hoe bereiken we dat?
Internationale marketing
Internationale investeringen komen niet vanzelf tot stand. Bedrijven dienen voor
hun expansie te beschikken over de juiste marktinformatie en toegang te hebben tot
de juiste (politiek-bestuurlijke) netwerken. En bij een internationale investeringsbeslissing overweegt een bedrijf veelal verschillende landen, steden en regio’s.
Een regio die internationale investeringen wil aantrekken en stimuleren, moet fors
investeren in de bekendheid van haar unique selling points en (dus) in haar relaties.
Onbekend maakt immers onbemind. De concurrentie tussen landen, regio’s en
steden wordt daarbij steeds heviger. Historisch gegroeide banden bieden steeds
minder garanties voor behoud en vestiging van bedrijven.
Bij het aantrekken van investeerders gaat het erom dat potentiële investeerders de
economische usp’s van de provincie zo goed kennen en waarderen, dat zij besluiten
zich hier te vestigen.
Internationalisering MKB
Een sterk MKB is van grote waarde voor onze economie. De kracht van het MKB
wordt mede gevormd door de exportmogelijkheden die het heeft. Soms kan het de
kansen die een grotere markt biedt niet benutten, vanwege ontbreken van de juiste
kennis van markten en netwerken. Clustervorming is een stap in de goede richting,
maar een eenmaal gevormd cluster heeft veelal dezelfde (start-) problemen. Wij
willen daar waar mogelijk het MKB ondersteunen door het toegang te geven tot
onze netwerken en het opstellen van clusterinformatie voor de buitenlandse markt
(“think global, organize local”).
Branding
Voor de provincie Noord-Holland is een eigen naamsbranding uit een oogpunt van
kosten en tijd die gemoeid zijn om een merk “neer te zetten” geen optie. Wij zullen
dan ook gebruik maken van de door de rijksoverheid ontwikkelde branding van de

67) Voorbeelden van unique selling points (usp’s):
Harde = ﬁscale klimaat (corporate and expats), connectivity, nabijheid grote (EU-)markt, international zakenklimaat;
Zachte = sociaal culturele voorzieningen, quality of life.
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naam “Holland” en aansluiten bij de ambities hierover uit de Bedrijfslevenbrief.
Wij zullen met alle regio’s en clusters (buiten, maar wel in afstemming met de
MRA) een duidelijk internationaal economisch proﬁel over Noord-Holland
ontwikkelen. Dat bevat algemene en clusterspeciﬁeke informatie.
Wij ondersteunen de ambities van het kabinet uit de Bedrijslevenbrief om het
postennetwerk ( ambassades, consulaten etc) toe te rusten om de Nederlandse
economische belangen in het buitenland optimaal te behartigen
Deze internationale economische diplomatie impliceert dat dit netwerk
voortdurend goed op de hoogte moet worden gehouden van de (potentieel) sterke
economische clusters in Nederland. Zo kan het in- en exportkansen benoemen,
zogenaamde leads* genereren en Nederland economisch promoten. Het maakt
hiertoe gebruik van algemeen promotiemateriaal (de harde en zachte usp’s van
Nederland; zie noot 66) en van gedetailleerdere (cluster-) informatie (zgn. sales
pitches).
Wij zullen de regie bij het opstellen en doorgeleiden van deze informatie over de
clusters in de provincie oppakken. De redenen voor het oppakken van de regie zijn:
ŝ

 ¨¦§¥¦ ¡ ©¢¢¥  ¢¢¥Ķ ¢¡¦ ¢¡¢

 ©¡ ¡ ¡ ¡

groeipotentie
ŝ

 ¨¦§¥¦ ª¢¥¡ ¢¢¥  ¨ ¢¥¡¦§¦ħ    ¢¨¡

§

internationale marketing, niet of onvoldoende actief bewerkt
ŝ

©¢¢¥  £¥§¡ ¦ ¥ ¡¢¨ħ ƍ¡¡ ¡ ¦§¥§¦ ©¢¢¥ §
behalen.

Acquisitie
In Nederland zijn vele organisaties actief op acquisitiegebied: landelijk, provinciaal,
regionaal en gemeentelijk. Dit geldt ook voor Noord-Holland, waarbinnen de meeste
acquisitie wordt gepleegd voor de Amsterdam Metropolitan Area (via Amsterdam in
Business).
Ook het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is - mede in opdracht van onsactief op het gebied van acquisitie.
Daarnaast zijn (wij met) diverse organisaties binnen een cluster actief (bijv. – cluster
aerospace - Amsterdam Airport Area en – cluster landbouw/zaadveredeling - Seed
Valley).
Wij zullen geen acquisitieactiviteiten ontplooien in de Amsterdam Metropolitan
Area.
Een uitzondering maken wij als:
ŝ

  ¢¢¥ ¢¡¦ ¦ Ż¦¡Ž ń©¢¢¥ ¨§ ¢¡ ¨¦§¥£¥¢©¡ ¡¢¡ņ

ŝ

¦§¨¨¥¦¡§ ª¢¥§ ©¥¡

ŝ

  ©§ ¢¡¥ ¡ ¨¦§¥ ª¥ ª ń¢¢ņ §¥¢¡ ¡Ĩ

De meeste zgn. leads (voornemens tot buitenlandse investering; zie noot) komen
via het Nederlandse buitenlandse postennetwerk binnen bij het Hoofdkantoor van
het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Den Haag. De partners van
het NFIA –waaronder dus de PNH- krijgen gecodeerd toegang tot alle leads en
kunnen daar dus op inspelen.
In het geval van de provincie – elke lead doet ertoe- wordt eerst nagegaan wat voor
een soort bedrijf het is, welke reputatie het heeft etc. Vervolgens wordt beoordeeld
wie de “natuurlijke partners” in het proces (kunnen)zijn. Voor de provincie zijn
dat vooral MRA, AAA en ONHN. Als het een mogelijke vestiging buiten die
“gebieden” betreft, wordt de betreffende gemeente benaderd. Dit proces bepaalt of
de provincie passief of actief opereert.
In het (complexe en arbeidsintensieve) proces van acquisitie zitten vele fasen, van
eerste factﬁnding tot en met ﬁnale locatiekeuze. Veelal wordt er gewerkt “from
longlisting to shortlisting” en het is dus primair zaak op de eerste te komen: het
verzorgen van bidbooks toegesneden op de uitvraag. In de shortlistingfase worden
de contacten met een bedrijf persoonlijker en wordt er dieper op de
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vestigingswensen en mogelijke incentives ingezoomd. In deze fase is het niet
ongebruikelijk dat er bestuursinzet is, van de provincie alleen of samen met bijv.
een gemeente of rijk. De in 2009 geslaagde investering van een grote
vliegtuigbouwer uit Canada op Schiphol-Oost is een sprekend voorbeeld van
ambtelijke en bestuurlijke samenwerking van partners: op diverse momenten was
verschillende inzet nodig en dit goede samenspel heeft geleid tot het
bedrijfsbesluit om zich hier te vestigen.
Acquisitieprocessen – en ook de processen tot behoud van een bedrijf - zijn dus een
samenspel van bestuurlijke en ambtelijke actoren. Het is niet te duiden wie aan
het succesvolle einde van zo’n proces de beslissende actor is geweest. De casus met
de vliegtuigbouwer leert dat door dit samenspel de hoofddirectie in Canada het
gevoel kreeg “dat het in de provincie Noord-Holland wel goed zat”.
Inherent aan de inzet op leads is de mogelijkheid dat de investering naar een
andere regio gaat. Daar staat tegenover dat de participatie in het proces ook een
vorm van marketing is
Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zullen wij over acquisities in
2012 duidelijke en afrekenbare afspraken maken voor de clusters duurzame energie
en landbouw.
Wij onderschrijven de meerwaarde van de in de Bedrijfslevennota aangekondigde
Regiegroep Acquisitie en Vestigingsklimaat onder leiding van het ministerie EL&I;
dit overleg zal de samenwerking en afstemming bij acquisities en bij het behoud
van bedrijven bevorderen. Wij zullen voor alle partners in de provincie (muv. MRA)
een gecoördineerde input verzorgen ten behoeve van de Regiegroep over onderwerpen als (bevordering) investeringsklimaat.
Wij zullen onze acquisitie-inzet primair richten op de prioritaire clusters die zijn
benoemd in § 3.2 (5 clusters NHN). Ook zullen wij leads oppakken die mogelijkheden bieden voor gemeenten die niet vallen onder de MRA of ONHN (zgn. witte
vlekken). In algemene zin geldt dat wij voor leads geen beperking qua land zien; wat
telt is dat een investering in Noord-Holland (Nederland) komt. Onze ambitie is om
25 leads per jaar voor buitenlandse investeringen buiten de MRA op te pakken,
zonder beperking van sectoren en afkomst.
Daarnaast zullen we in het kader van het behoud van investeerders (‘current
investors’) en input voor het investeringsklimaat per jaar 10 buitenlandse bedrijven
in Noord-Holland bezoeken buiten de MRA.

Missies en beurzen
De afgelopen jaren zijn diverse economische en bestuurlijke missies uit de provincie
Shandong in Haarlem/Noord-Holland ontvangen. De relatie van de provincie
Noord-Holland met de provincie Shandong dateert uit 1995. Het beleid is erop
gericht om bedrijven uit China aan te trekken en handel te bevorderen. Shandong
behoort al jaren tot de economische top 3 van China. Het huidige Memorandum of
Understanding dateert uit 2006 en geeft onder meer aan dat beide provincies zich
zullen blijven inspannen om de samenwerking te bevorderen op het gebied van
landbouw, milieu en MKB. Shandong verwacht dat de provincie Noord-Holland er
periodiek (met een missie) komt en verwacht ook dat ze in de provincie NoordHolland van harte welkom is. De provincie neemt die verantwoordelijkheid ook als
zij door andere overheden (het rijk, Amsterdam) wordt gevraagd om ambtelijk en/of
bestuurlijk een actieve rol te vervullen in het programma van een inkomende
buitenlandse missie.Ook is deelgenomen aan ‘factﬁnding’ missies uit China, India
en de VS.
Inkomende missies zijn bij uitstek gelegenheden om (Noord-) Holland internationaal
in de markt te zetten, aandacht te vragen voor onze economische ‘(speerpunt-)
clusters’ en goed geïnformeerd te worden over internationale marktbehoeften en
trends. Daarnaast zijn degenen die terugreizen naar hun land onze beste
ambassadeurs.
De ontvangst van buitenlandse delegaties zullen wij met bestuursinzet
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ondersteunen. De organisatie in Nederland van deze missies achten wij een
aangelegenheid voor onze partners. Zij zijn het beste in staat om aan delegatieleden
factﬁnding en bedrijfsbezoeken op maat te bieden.
Wij geven de voorkeur aan handelsmissies op het gebied van onze speerpuntclusters.
Bestuurlijke missies – zgn. courtesy visits uit bijvoorbeeld onze zusterprovincies in
Azië – zullen wij conform de bestaande protocollen en met de inzet van de
Commissaris van de Koningin tegemoet treden.
Bij uitgaande handelsmissies sluiten wij aan op de Bedrijfslevennota, die
ondermeer aangeeft dat de effectiviteit van uitgaande missies moet worden
vergroot door de afstemming tussen rijk en decentrale overheden te bevorderen
(ondersteund door effectievere Holland-promotie; zie…). In dit kader zullen wij onze
ambitie richting onze zusterprovincie Shandong in China - één uitgaande
handelsmissie per collegeperiode en nadruk op investeringen naar Nederland –
inbrengen. Verder hebben de zogenaamde BRIC-landen onze speciale aandacht
vanwege de kansen die deze opkomende economieën bieden.
De provincie zal haar aanwezigheid op vakbeurzen rond genoemde clusters
beoordelen aan de hand van de marketing- en acquisitiemogelijkheden en inzet van
de partners. Wij nemen geen organisatorische werkzaamheden op ons.
Welke andere partijen zijn betrokken: gemeenten, clusterbedrijven, ONHN,
rijksoverheid, NFIA (strategische acquisitie), Amsterdam Airport Area etc
Welke middelen zetten we hiervoor in € 300.000.- per jaar

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 111

BIJLAGE

VERANTWOORDING EN MONITORING

1

112 |

De provincie zet zich de komende jaren in op de kerntaken: stimuleren van
regionale economische samenwerking en het tijdig voldoende ruimte beschikbaar
stellen voor economische activiteiten. Vervolgens is de vraag aan de orde op welke
thema’s die regionale samenwerking zich moet richten ter verbetering van de
internationale concurrentiepositie.
De regio’s waar de Randstad mee concurreert hebben goede scores op kenniseconomie
afgemeten naar R&D-intensiteit van de bedrijvigheid en innovatie), goede fysieke
bereikbaarheid en goede potenties van de beroepsbevolking (afgemeten naar omvang,
werkloosheidspercentage en opleidingsniveau). Van deze voor zowel de Randstad als
zijn concurrenten belangrijkste concurrentiefactoren scoort de Randstad op
bereikbaarheid en arbeidsmarkt goed, maar op de dimensies kenniseconomie
68)

beduidend minder. De grootste beleidsmatige uitdaging ligt dus daar .
Bovenstaande geeft een onderbouwing voor de keuze van het thema kenniseconomie/innovatie. Ook het belang van de concurrentiefactor arbeidsmarkt wordt
onderschreven, maar tegelijkertijd ligt daar door vergrijzing een belangrijke
bedreiging. Ook de analyse van de Noord-Hollandse economie (hst 2) onderstreept
de keuze voor de thema’s kenniseconomie/innovatie en arbeidsmarkt.
Het thema toerisme komt ook voort uit de analyse van de Noord-Hollandse
economie. Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een
wezenlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van zowel de kust,
het platteland als het stedelijk gebied. Een aantrekkelijk toeristisch aanbod levert
een positieve bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van een regio en
vormt een belangrijke quality of life factor voor het aantrekken van de
kenniseconomie.
Daarnaast is ook de beschikbaarheid van bedrijfslocaties een belangrijke voorwaarde
voor een goede internationale concurrentiepositie [Uitvoeringsstrategie Plabeka]. Zo
blijkt de beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocaties een van de top-6 knelpunten
die een succesvolle innovatie en kennisontwikkeling in de Metropoolregio in de weg
staan69).
Tegelijk wordt met het thema werklocaties invulling gegeven aan de kerntaak
‘tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten’.

Clusterbenadering
Het ondersteunen van economisch sterke clusters is een belangrijk onderdeel van
het economisch beleid van rijk, de regio en Europa. In bijgaand kader staat
aangegeven waar deze clusterbenadering op is gebaseerd en waar de focus op
kenniseconomie en innovatie vandaan komt.
Het clusterconcept wordt eind negentiende eeuw geïntroduceerd door de
invloedrijke econoom Alfred Marshall (1890). In de jaren negentig van de vorige
eeuw ontstaat hernieuwde aandacht voor het clusterconcept, vooral dankzij
Harvard-professor Michael Porter. Hij brengt clustering naar voren als een
strategie in de context van een veranderende economie. Deze ‘nieuwe economie’
zou worden gekenmerkt door toenemende internationalisering en concurrentie
en een daarmee gepaard gaande behoefte aan economische groei op basis van
specialisatie in clusters, vooral van kennisintensieve en/of innovatieve
bedrijvigheid. Daar waar het clusterconcept van Porter zich aanvankelijk vooral
op nationaal niveau richt, verschuift het perspectief in de loop der jaren steeds
meer naar regionaal en lokaal niveau. Wanneer partijen, zoals ondernemingen,
toeleveranciers, serviceverleners, bedrijvigheid en instituties in verwante
sectoren in elkaars (fysieke) nabijheid verkeren, zou een speciﬁeke setting
ontstaan waarin partijen onderling concurreren, maar vooral ook op allerlei

68) PBL, Balans van de Leefomgeving 2010
69) Presentatie project “irritators”–Boardvergadering 24 juni 2011

De provincie zet in op
verbetering van de
internationale concurrentiepositie door inzet op de thema’s
Kenniseconomie & Innovatie,
Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme &
Watersport
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manieren samenwerken (Porter, 1998, p. 197). De ‘unieke’ regionale of lokale
setting voorziet de deelnemende partijen van allerlei agglomeratievoordelen,
zoals verdergaande specialisatie, een gedeelde arbeidspool, kostenbesparingen,
een toegesneden infrastructuur en gedeelde voorzieningen. In de loop der tijd is
het accent steeds meer komen te liggen op het uitwisselen van specialistische
kennis binnen clusters (Cooke, 2001 e.a.). Hierdoor zouden bedrijven eerder in
staat zijn te innoveren en zich te onderscheiden van een toenemend aantal
concurrenten op een grotere markt.
Hoewel clustertheoretici vaak verschillende accenten leggen, bestaat er consensus
onder aanhangers ervan dat van clustering een positieve werking uitgaat. Het
rapport ‘Pieken in de Delta’ (2004) stelt dat steden proﬁjt kunnen hebben van het
huisvesten van clusters en ook Europees beleid is vaak precies daar op gericht.
Partijen die deel uitmaken van clusters zouden kunnen proﬁteren van een set
agglomeratievoordelen, op basis waarvan zij blijvend kunnen innoveren,
concurreren en groeien(Porter, 1998, Storper, 1997).
Het Nicis concludeert dat er – eerder dan op lokaal niveau – binnen de Nederlandse
context vooral nog ruimte voor het clusterconcept op regionaal schaalniveau is.
Bron: Nicis, 2010 Clustering van bedrijven in de lokale economie
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Samenvatting afrekenbare doelstellingen:
Hoofddoelstelling:

Afrekenbaar doel/indicator

Verbeteren internationale concurrentiepositie van provincie NoordHolland.

ř ¡ ¢¥ ¢¡¢ ¦ ¥¢ ŉ¡  £¥¢ ȯȭȮȯļȯȭȮȲŋ ©¡ ¢¢¥ļ ¢¡ §¡ ¢£zichte van het Europees gemiddelde;
ř §¢£ļȲ £¢¦§ ©¡  §¥¢£¢¢¥¢  ¦§¥ §¨¦¦¡  ¢ ¨¦¡¦¦ §ª¬¦

Agendapunten:
Kenniseconomie en
innovatie

Werklocaties

1. AEB

ř ȳȭȭ ¢¡¥¦§¨¡  ļ¥¦ © ¡¦¡¡¢¡
ř ¡ ļ¨¦§¥¥¡ §¥ ¢¡¥¦§¨¡¡ ©¡  ĭ
ř ¥ ¡ ¥¡©¢¢¥ª¥ ¢¡¦ ļ¡§§©¡Ĭ ¢¦  £¨¦©¢¥ ¡Ĭ
het Dakfonds, Open Data en Toponderwijs
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2. Clustersamenwerking NHN

ř ¥ ¨¦§¥ ¦ ©¢¢¥ ȯȭȮȰ ¡ ¦ ¡ª¥¡¦©¢¥ ¢¥¡¦¥ ŉ©ĭ § ¥¢¥ ¢
Energyboard) of is vastgesteld welke manier van samenwerking bijdraagt aan innovatie in het cluster.
ř ¥ ¨¦§¥ ¦ ©¢¢¥ ȯȭȮȰ ¡ ¢¡§ª¡¦¦§¥§ ¢ ¨§©¢¥¡¦£¥¢¥
 ©¦§steld waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de innovatie en concurrentiekracht.

3. Midden- en Kleinbedrijf

ř ȵȭȭ ¢¡¥¦§¨¡  Ŭ¥¦ £¥ ¥ © ¡¦¡¡¢¡

4. Schiphol

ř ¡  ©¡ ¡§¢¥¡¦§¡ ¡  £¢¥¢Ĭ ¥§ §¡ ¢£§ ©¡  ĭ
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van MRA.
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ř §§ £¢ ¢¦§¦ ¥  ¦§¥§¡ ©¢¢¥ ȯȭȮȲ
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5. Noordzeekanaalgebied

ř ©¢¢¥ ȯȭȮȰ ¡ ¢¥¥ ¦ ¢¢¥¡ ȯȭȱȭ ¢¢¥   ¡§raden van het NZKG en Provinciale Staten m.b.t. de ruimtelijke economische ontwikkeling van het gebied;
ř ¢£ ¦¦ ©¡  §¥¡ ¨§ § ¢¡¥¢ ¢£§  ¡¨§§¡ ¦§¡ ©¡bied zal het Masterplan Noordzeekanaal het initiatief nemen om partijen bij elkaar te
brengen om de maatregelen tot uitvoering te brengen.
ř £ ¦¦ ©¡ § ¨ ¡¦ £¥¢¥
 ©¡ § ¡¦§¥ ©¡ ƥ  § ¦§¥plan Noordzeekanaal voor de NZKG regio projecten inventariseren en aandragen.
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het eerste go/no go moment in 2012 en zal zich inzetten voor de tweede plan fase.
Voor 2015 zal de Staten een deﬁnitief go/no go besluit worden voorgelegd.

6. Greenport Aalsmeer /Agriboard
NHN

Greenport:
ř  ¥¢¡¦§¥¨§ ©¡ ȯȰȴ  ŉ§Ń ȯȭȯȲŋ ©¥¢¨¥ ¦§¨¡¢¨ª¢§¦ ¢¢¥ ¢ĭ 
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ř § ©¥§¥¡ ©¡  ¥¥ ¢¡¥ ¡¥ ¡ ¥§ §¢§ ¦£¢¥§ ŉ¢¢¥kanaalgebied), airport (Schiphol), (parameter 10% reductie op de transporttijden van
bloemen naar de veiling eind 2015)
ř  £¢¦§¢¡¥¡ ¡ ©¥¦§¥¡  ¢ ©¡  ¦§¢¥ ŉ£¥ §¥į ¡§ ¢¥¦ £viljoen Bloomin’Holland op de Floriade 2012)
Agriboard:
ř  ¢¡§ª¡ ©¡  ¡¡¦ļ ¡ ¡¡¢©§¡ ¡ ȯȭȮȯĬ ª¥¡  § Ŭ¦ ª¢¥den benoemd die op lange termijn zeer relevant zijn voor de Agribusiness
ř  ¢¡§ª¡ ©¡ ȱ ¢¡¥§ ¡¡¢©§¨¦§¥¦ ¡ ȯȭȮȰ § £¢¡¥¡ ¢¡¥¡mers uit de regio, welke aansluiten bij de thema’s als nieuwe agrologistieke concepten
en verwaarding van reststromen.
ř ¡¡¦¡ ¥§¡  ¡¡ ¦§¢¥¦ ¡ ¡ ¨§¡  ¥¢ ŉ¢©werking en positionering):
a. voor Seed Valley een onderzoek in 2012 naar de vestiging van een regionaal centre
of excellence
b. het opstellen van een bidboek voor de Floriade in 2012

7. Bedrijventerreinen

ř ¥¦§¥¨§¨¥¥¡ ©¡ ȵȴȭ  ¡  £¥¢ ȯȭȭȶļȯȭȮȰĭ
ř ¢¢¥  ¥¢Ŭ¦ ¢¢¥ļ ¢¡ ¢¢¥ ¡ ¢¢¥ļ ¢¡ ¨ ©¦§¦§¡ ©¡ ¢¥©¨ge planningsopgaven (2 voor Noord-Holland) voor werklocaties.
ř ¢¢¥  ¥ ¥¢Ŭ¦ ¡ ¢¢¥ļ ¢¡ ¢¢¥ §¡ ©¦§¦§¡ ©¡ ¦ ¡¡¡ drijventerreinen-programma’s voor 2013 (Plabeka-aanpak).
ř ¥¦ ©¦§¦§¡ ©¡ ¢¡§¢¥ ª¥¢§¦
ř ¡¦¨§¡ ¢£ ©¥¡ ¢¢¥ ¡©¨¡ ¥¢ ©¡ ¥§ ¦§¥ ¡ ļ£¥©§

8. Kantoren

ř £¡ ¡ ¡¨ª £¡¡¡¦¢£© ¡§¢¥¡   ¡ §¥¨§¨¨¥©¦ ŉȯȭȮȯŋĭ
ř ¡ ȯȭȮȰ ©¦§¦§¡ ©¡ ¡¨ª £¡¡¡¦¢£© ¡§¢¥¡ ¡  ĭ
ř ¥¦ ©¦§¦§¡ ©¡ £¥¢©¡ ¢¡§¢¥ ¥©¡§¥¥¡¡ ¡ ¡§¢¥¡ĭ
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Arbeidsmarkt en
onderwijs

Toerisme en watersport

9. Detailhandel

ř ¥¢¡ ¦§
¡ ©¥¥ ©¥¥¢§¡ ¢¢¥  ¢¡ ©¦¢
¦¦¦ §handel
ř ¡ ȯȭȮȰ ¡ ©¨§ ©¡  ª¥¡ ©¡  ¢¡ ©¦¢
¦¦¦
ř  ¥¢Ŭ¦ ¦¡ ©¢¢¥ ȯȭȮȲ ¢©¥ ¡ §¨ ¥¢¡ §¡¦
ř ¥¦ ¢¡§¢¥ §¡
ř ¡ ȯȭȮȱ ©¨¥¡ ª  §¢©¢ ª¥ ©¡ § ¢¢£¦§¥¢ ¡¢¡¥¢

10. Aansluiting op innovatieve clusters

ř ¡  ȱ ¡§¥ ©¢¢¥ ¡¡¢©§  ¡¦£ ¢ ¡§¥¦ ¢ «£¥§¦ ¡ ¢¢¥ļ ¢land in 2015, gericht op de Noord-Hollandse sterke regionale clusters.
ř ¡ ¢¢¥ļ ¢¡ ¢¢¥ ª¢¥¡ ¨¦§¥¢©¥¦§¡ ©¥¦§¨¡ Ö¡§Ż¥
(eerste inventarisatie in 2012) en gezamenlijk opgelost; dit leidt tot meer aanbod van
arbeid voor de sterke regionale clusters in 2015.
ř ¡ ¢¢¥ļ ¢¡ ¨ ¦ § ¢ ©¡ ȯȭȮȰ §¥¢¡   ĭ

11. Afstemming onderwijs en bedrijfsleven

ř ¥¦ ¢¡§¢¥ ¥¦ ¥§ ƥ ¡¥ª¦ ¢¢¥ļ ¢¡
ř ¡¡¦ª¥£§¦ ¡ ¢¢¥ļ ¢¡ ¢¢¥ § ¥¦ ¡  ȯȭ ¢£¥§¡ ¨§gevoerd door 20 studentgroepen.
ř ¦§ ©¡ ¥ļŃ¡¡¦¥¥¡ ¡§¡ ¡ ¢¢¥ļ ¢¡ ¨ ¡ ȯȭȮȯ ¢ ȯȭȮȰİ
daarna jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20 studentgroepen.
ř ¡ ¥ ¡ §¨ ¢©¥§ ©¡  ¦§¡ ¥¦ ¥§ ƥ ¢¡¥ª¦ £¥¢§¡
in 2015.

12. Kwaliteitsverbetering toeristisch product

ř
ř
ř
ř

13. duurzaam ruimtegebruik stimuleren

ř
14. versterken positie NH als watersportprovincie

ř
ř
ř
ř
ř
ř
ř
ř

Instrumenten

¢¥  ¢£¥§¡ ©¡  ¦¨¥ ¢¥ ŉ¡ ȯȭȮȯŋ ¡ Ȱ ¢¡¥§ £¥¢§¡ £¥ ¥İ
§©¢¥¡ ©¡ ȳ £¥¢ ¢§¢¡ §©§§¡ ¦ ¡ § § ¥¦©¡ £¥ ¥İ
 ¡ª¥¡ ¡¡¡ Ȱ ¨§¨¨¥§¢¥¦§¦ £¥¢§¡ £¥ ¥İ
¥ ¨¡ ȳ  ¡§¡ ¢ ¥§Ż¥ ¡ ©¢¢¥ ȯȭȮȰĭ  ¦¨¦  § ¡§
deelnemende gemeenten worden uitgebreid;
 Ȯȭ ¨¦§ ¡§¡ ¡ ¡ ȯȭȮȯ ¡ £¥¢Ż ¢£¦§ ª¥©¡ §¢¥¦  
uitmaakt;
£  ¢¢¥¦§¥¡¡ ª££¥§ ¡ ȯȭȮȲ  ¨ª ĭ
¡§ª¡ ©¡ ȯ ¥¢¡ ©¥¡ ©¢¢¥ ȯȭȮȲİ
 ¢£© ©¢¢¥ § ¡§ §¥¦ ¨¡ ª ¥¡ ¡ ª ¨¡ ¡ ¡¨ª
opgave voor verblijfsaccommodatie en jachthavens vaststellen (voor 2013);
¥¦ ȯ ¢¡¥¢¦¥££¢¥§¡  ¡£¨§ ©¥¡ ©¢¢¥ ©¥¥§ ¦¢¡§ªkeling;
¥ ª¢¥¡ ȯ ¦§¥¨§¨¥¥¡¦£¡¡¡ ¢£ ¥¢¡ ¡©¨ ¢£¦§ ©¢¢¥ ȯȭȮȲĭ
¡ ȯȭȮȰ  Ȯȭŝ ¥¢ ¥¦¥ ¡ ©¡ § ¢¡¢ ¦ Ɓ§ ©¡ ¥©¥¥¨¦ļ ¡
motorchartervaart t.o.v. 2010;
¡ ȯȭȮȯ ¡ ȯȭȮȱ £¨§ ©¡ ª§¥¦£¢¥§ ¢¡§¢¥ ¢¢¥ļ ¢¡
¡ ȯȭȮȯ £¨§ ©¡ § ¥ ©¢¢¥ ª§¥¦£¢¥§ ¡  §¢¡¡¡ ©¡  ¡

a. Regionale samenwerking

Omvormen RES-en IJmond en Zuid-Kennemerland tot REO3

b. Regionale ontwikkelingsbedrijven

ř ¡ ȯȭȮȯ § §¡£§ ©¡   ¥¡
ř    ¢¡¡§¥¥¡ ¢£  ¢¡§ª¡ ©¡ § ¥©¡§¥¥¡
Zaanstad
ř į £¥¢¥
¨¥¨ ¢¡§ª¡ 

c. Internationale marketing en acquisitie

Opstellen en onderhouden van een actueel economisch proﬁel
25 leads per jaar buiten de MRA
1 uitgaande handelsmissie naar Shandong per collegeperiode
10 buitenlandse bedrijven bezoeken in NH buiten MRA

¢¢ ¡
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VOORWOORD
Voor u ligt de Economische Agenda 2012-2015 van de provincie Noord-Holland. In deze Economische Agenda
staat wat we als provincie de komende vier jaar gaan doen om de internationale concurrentiepositie van onze
provincie te verbeteren. Daarbij kiezen we voor het versterken van de sterke en kansrijke sectoren in onze
economie, zoals de agribusiness in het noorden en de financiële en zakelijke dienstverlening en logistiek in
het zuiden, en leggen we de focus op de thema’s Kenniseconomie & Innovatie, Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme.
De Economische Agenda moet ruimte bieden om in te spelen op de actualiteit. Zo levert bijvoorbeeld de
ontwikkeling van Het Nieuwe Werken niet alleen interessante nieuwe inzichten op, maar heeft het ook een
directe invloed op de behoefte aan kantoorruimte. We zullen daar in de nabije toekomst dan ook rekening mee
moeten houden bij de behoefteraming van kantoorruimte
Voor het thema werklocaties richten we ons de komende jaren op een zorgvuldige planning van nieuwe
bedrijventerreinen en het efficiënt benutten van de bestaande terreinen. We willen dat er ruimte wordt
gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen door eerst de mogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen te
benutten door te intensiveren en te herstructureren.
Voor de versterking van de samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs
moeten onderwijsinstellingen meer tijd investeren in relaties met de praktijk.
De leer- en kennisarrangementen zijn succesvolle manieren om onderwijs en
bedrijfsleven samen te brengen, het onderwijs positief te beïnvloeden,
innovatieve vraagstukken op te lossen en studenten uit het hele land bekend
maken met de mogelijkheden en de bedrijven in Noord-Holland.
We bouwen verder op de goede resultaten die de afgelopen periode zijn geboekt.
Zoals de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijven
terreinen (HIRB), de regionale promotie met projecten als ‘Amsterdam
bezoeken, Holland zien’, de afspraken over bedrijventerreinen en kantoren in
Plabeka en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf via het project
Kansenkanon. Ter illustratie van succesvol verlopen projecten komen in deze
agenda ook een aantal ondernemers aan het woord over de resultaten van
verschillende projecten.
In de afgelopen periode is ook een begin gemaakt met een betere samenwerking
tussen overheid, ondernemers en onderwijs&onderzoek. Zo is de Amsterdam
Economic Board opgericht en is in Noord-Holland Noord een begin gemaakt met
clustergerichte samenwerking. Ik vind deze samenwerking tussen de drie o’s
essentieel voor het versterken van de concurrentiepositie en zet daar met deze
agenda krachtig op in.
Met deze Agenda ben ik er van overtuigd dat Noord-Holland het beste is uitgerust
om vanuit de eigen kracht de onzekere economische ontwikkelingen het hoofd te
bieden en uit mag zien naar bestendige en duurzame economische groei.

Jan van Run, gedeputeerde Economische Zaken, Onderwijs en Arbeidsmarkt

1
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1.1 Aanleiding
De wereld heeft de financieel-economische crisis nog niet achter zich gelaten.
Nederland laat weliswaar in 2010 en 2011 een bescheiden economische groei zien.
Maar er zal nog een lange periode nodig zijn om de zware klappen weer te boven te
komen aangezien het herstel traag verloopt 1) en er grote onzekerheden zijn over te

verwachten economische groei. Zo voorzag De Nederlandse Bank in september 2011
een nieuwe afkoeling van de conjunctuur en worden aanwijzingen voor een doubledip of beter: aanhoudende stagnatie sterker2). We verkeren dus nog steeds in
economisch zwaar weer.
DNB-conjunctuurindicator (gestandaardiseerde afwijking van de trend)

3

2

1
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-2

Voorlopende indicator (t/m januari 2012)
Realisatiereeks (t/m juni 2011)
-3
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92

97
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De Amsterdamse regio geldt in de bescheiden groei van 2010 als nationale koploper
dankzij de winstgroei van exportgeoriënteerde sectoren, maar ook de Zaanstreek

scoorde relatief goed3). Maar ook de regio’s in Noord-Holland Noord zitten nationaal
nog altijd in de middenmoot. Noord-Holland vertoont de laatste jaren een positiever
beeld in de zin van economische groei en werkgelegenheid, dan het landelijk
gemiddelde. De betekenis van Noord-Holland voor de nationale economie is dan ook
groot. Zo vertegenwoordigt de Metropoolregio Amsterdam al 17% van het BNP. Door
de internationale oriëntatie van de Noord-Hollandse economie werken
internationale ontwikkelingen en concurrentie vanuit andere gebieden snel
door. De Metropoolregio Amsterdam is internationaal zeer sterk

We verkeren nog steeds in
economisch zwaar weer. NH
groeit wel sneller dan NL, maar
concurrenten groeien nog
sneller. Bovendien dreigt een
tekort aan beroepsbevolking.

verbonden en is ook sterk in het aantrekken van buitenlandse
investeringen. Buitenlandse bedrijven – de provincie huisvest er ruim

1) De Ned Bank, aug 2011, http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2011/dnb256566.jsp
2) hoogleraar Arnoud Boot, aug 2011, http://nos.nl/artikel/265306-double-dip-recessie-na-recessie.html
3) R abobank, de regio top-40, 2011, http://overons.rabobank.com/content/images/RegioTop40-201106_tcm64-142095.pdf
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2100- hebben dan ook een belangrijke toegevoegde waarde voor de Noord-Hollandse
economie; zowel in werkgelegenheid als in innovatiekracht via hun investeringen
in onderzoek en ontwikkeling. De concurrentie binnen Europa om deze bedrijven te
huisvesten is echter groot. Internationaal gezien zijn er zowel Europese regio’s als
de zgn. BRICK landen (Brazilië, Rusland, India, China en Korea) die sneller aan
concurrentiekracht winnen dan Noord-Holland. De gevolgen van de globalisering
kunnen onder andere een strijd om toptalent opleveren die ten koste gaat van
Noord-Holland. Tegelijk lijken toekomstige tekorten aan beroepsbevolking een
beperkende factor te worden voor het verbeteren van de concurrentiepositie4).

Hoewel Noord-Holland ten opzichte van het Nederlands gemiddelde een positief
beeld laat zien is er dus gezien de aanhoudende stagnatie in economische groei, de
internationale concurrentie en de ontwikkeling van de beroepsbevolking
allerminst reden om achterover te leunen. Om de concurrentiepositie van NoordHolland in stand te houden of te verbeteren zullen dan ook forse inspanningen
nodig zijn.

1.2 Collegeprogramma en kerntaken
De economische agenda is een nadere invulling van beleidsuitspraken op het gebied
van economie in het collegeprogramma.
Noord-Holland is een provincie waar mensen graag wonen, werken en recreëren.
Wij zien voor onszelf een belangrijke taak weggelegd om dit niet alleen zo te
houden maar ook om de aantrekkingskracht en internationale concurrentie
positie verder te stimuleren.
Uit: collegeprogramma ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’.
Om de regionale economie van Noord-Holland te versterken en het algemene
vestigingsklimaat te verbeteren is focus van de provinciale inzet nodig. Focus die
mede ingegeven wordt door de keuze van de provincie om terug te gaan
naar de kerntaken (Lodders-plus) onder invloed van rijksbezuinigingen
op het Provinciefonds. Voor het uitvoeren van het economisch beleid is
door deze bezuinigingen zo’n 40 miljoen euro beschikbaar in plaats van 68,5
miljoen (inclusief budgetten voor de subsidieregelingen Herstructurering en
Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen en Water als Economische Drager) in
de periode 2008-2011.

De volgende kerntaken zijn benoemd op gebied van economie5):
•

het stimuleren van regionale economische samenwerking (ook op gebied van
innovatie en ondernemerschap);

•

het tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten.

Deze kerntaken weerspiegelen zich in twee van de twaalf punten van het
coalitieakkoord ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’:
8	Wij kiezen voor een regionale benadering bij de ontwikkeling van bedrijven
terreinen in Noord-Holland. Bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied
staat voor ons niet ter discussie. Wat ons betreft mag bestaande
bedrijvigheid niet belemmerd worden door nieuw te bouwen woningen. Wij
zetten ons in voor de aanleg van de 2e zeesluis bij IJmuiden. De daarvoor
gereserveerde middelen blijven beschikbaar.
9	Wij gaan ontwikkelingen op het gebied van kennis en innovatie steunen. Wij
gaan daartoe deelnemen in de Economic Development Board van de metro
poolregio Amsterdam en zetten onze deelname aan het programma
kansenkanon – gericht op innovatie in het MKB – voort. Wij blijven ook een
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren.
4) lezing prof dr. P. Tordoir, 14 juli 2011 Zaandam
5) Kaderbrief 2011, Provincie Noord-Holland
6) In 2010 staat Amsterdam 6e in de European Cities Monitor van aantrekkelijke vestigingssteden.

Mede door bezuinigingen focus
op kerntaken regionale
economische samenwerking en
voldoende ruimte voor
economische activiteiten.
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1.3 Doelstelling en thema’s
Het hoofdbelang voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland heeft de
provincie benoemd in de structuurvisie Noord-Holland 2040:

“De provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal

concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en
duurzaam ruimtegebruik.”

In het Collegeprogramma wordt dit hoofddoel onderschreven (zie kader onder § 1.2),
evenals in regionale beleidskaders die door de provincie zijn onderschreven zoals de
Economische Agenda van de Metropoolregio Amsterdam (Global Business Gateway).
Hoofddoelstelling is:

Verbeteren internationale concurrentiepositie van provincie Noord-Holland.
Als indicatoren voor het behalen van deze doelstelling worden benoemd:
•

een hogere economische groei (in de periode 2012-2015) van Noord-Holland ten
opzichte van het Europees gemiddelde;

•

top-5 positie van de Metropoolregio Amsterdam tussen de Global Business
Gateways.

Laatstgenoemde doelstelling is opgenomen in de Economische Agenda van de
Metropoolregio Amsterdam, vastgesteld in het Platform Regionaal Economische
Structuur Metropool Regio Amsterdam, december 2009 6).
Thema’s:
Het collegeprogramma, de keuze van kerntaken (Kaderbrief 2011), het
bijgaande Economisch Profiel NH en de input van de startbijeenkomst
van de Economische Agenda 2012-2015 op 14 juli 2011 in Zaanstad vragen
om invulling van de thema’s innovatie, werklocaties, arbeidsmarkt&onderwijs en
toerisme. Een nadere onderbouwing van de keuze voor deze thema’s wordt gegeven
in bijlage 1 Verantwoording en Monitoring. De focus van deze Economische Agenda
zit daarbij vooral in de wijze waarop binnen de thema’s wordt gekozen voor
agendapunten.

De provincie zet in op ver
betering van de internationale
concurrentiepositie door inzet
op de thema’s Kenniseconomie
& Innovatie, Werklocaties,
Arbeidsmarkt & Onderwijs en
Toerisme & Watersport
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1.4 Uitgangspunten en aansluiting bij het beleid van
rijk en regio.
Uitgangspunten
De provincie zal succesvol beleid uit de periode 2008-2011 zo veel mogelijk
voortzetten, uiteraard aangescherpt door de actualiteit. Voorbeelden hiervan zijn
de succesvolle subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB), de economische samenwerking in het Noordzee
kanaalgebied middels het Masterplan Noordzeekanaalgebied en op innovatiegebied
het MKB-programma Kansenkanon.
De actuele economische ontwikkelingen maken dat de provincie ook attent moet
blijven op nieuwe ontwikkelingen en daarop moet inhaken, voor zover het van
provinciaal belang is. Dat betekent ook dat tussentijdse bijstelling van de agenda
mogelijk is.
Duurzaamheid loopt als een rode draad door deze agenda.
Duurzaamheid is bij invulling van de thema’s een leidend principe, wat
vooral blijkt uit de invulling van de thema’s innovatie (de keuze voor
‘toekomstbestendige’ clusters waaronder duurzame energie),
werklocaties (zorgvuldig ruimtegebruik en duurzaamheid bij herstructurering) en
toerisme (project Eco XXI en het duurzaam verbeteren van toeristisch aanbod).
Verbetering van de (internationale) concurrentiepositie wordt ook bereikt door
vanuit andere beleidsvelden dan economie. Bereikbaarheid, recreatie, natuur,
cultuur en cultuurhistorie en natuurlijk de Olympische Spelen zorgen voor betere
basisvoorwaarden voor onze concurrentiepositie, maar worden uitgewerkt in
specifieke beleidskaders.
Bereikbaarheid-Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan:
Het collegeprogramma stelt: “Voor ons is duidelijk: zonder goede infrastructuur geen
goede economische ontwikkeling”. “Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde
voor een goede economische en sociale ontwikkeling”. Ten aanzien van bereik
baarheid biedt het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP) het kader om het beleid
van de provincie Noord-Holland voor de komende tijd te ondersteunen.
Het Provinciaal Verkeers en Vervoersplan richt zich op het waarborgen van de
bereikbaarheid bij een verder groeiende mobiliteit. De uitdaging van het PVVP luidt:
Om een positieve bijdrage te kunnen blijven leveren aan de provinciale
economische ontwikkeling en sociaal maatschappelijke ontplooiing van haar
inwoners, zijn forse inspanningen en investeringen op het gebied van verkeer en
vervoer noodzakelijk. De provincie Noord-Holland zorgt samen met haar partners
voor mobiliteit en bereikbaarheid, en daarnaast voor vooruitgang op het gebied
van luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid.Hierdoor behoudt Noord-Holland
haar concurrentiepositie en wint aan aantrekkelijkheid als woon- en werklocatie.
Bij de actualisatie in 2007 is aangegeven dat maatwerk voor speerpunten altijd
nodig zal zijn. Die speerpunten uit het coalitieakkoord voor de komende vier jaar
ten aanzien van bereikbaarheid zijn: investeren in de bereikbaarheid over de weg
en een integraal OV-concept. Momenteel werken wij aan een investeringsstrategie
voor de infrastructuur en een ov-concept. In de eerste geven wij aan in welke
provinciale infrastructuur wij tot 2020 willen investeren. In de tweede geven wij
het Randstadnet en het netwerk van verbindende lijnen, waarbij wij tevens het
kader aangeven voor het aanvullend en ontsluitend openbaar vervoer dat wij
financieel willen ondersteunen.
Cultuur en Economie:
De kerntakendiscussie in 2010 heeft geleid tot een nieuwe koers voor het provinciale
cultuurbeleid. In het nieuwe profiel is cultuurhistorie, in relatie tot het ruimtelijkeconomisch domein, als kerntaak benoemd. Verder speelt de provincie ook een

Duurzaamheid is leidend
principe
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belangrijke rol op het gebied van spreiding en kwaliteit van culturele voorzieningen.
In het Coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’
geven het College van Gedeputeerde Staten haar ambities op het gebied van Cultuur,
Erfgoed en Media weer. Gedeputeerde Staten beschouwen, in lijn met het eerder
gekozen nieuwe profiel, het behoud van cultureel erfgoed en de regionale spreiding
van culturele voorzieningen tot de kerntaken van de provincie. Het
cultuurhistorisch erfgoed is van belang voor landschappelijke en ruimtelijke
kwaliteit. Cultuurhistorie en cultureel erfgoed dienen echter niet alleen te worden
gezien in relatie tot ruimtelijk beleid, maar ook in vergaande mate in relatie tot
economie en toerisme.
Cultuur en cultuurhistorie dragen bij aan de aantrekkingskracht van de provincie
Noord-Holland. Het culturele en cultuurhistorische aanbod (monumenten,
cultuurlandschap, etc.) maken de provincie aantrekkelijk voor bewoners en
bezoekers. Ook de aanwezigheid van creatieve industrie draagt bij aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.
In het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 zal de verbinding tussen
cultuur en economie daarom een belangrijk thema zijn. In het nieuwe provinciaal
cultuurbeleid wordt ingezet op meer synergie tussen cultuur, toerisme en recreatie.
Als het gaat om creatieve industrie wordt de aansluiting gezocht bij het economische
beleid en specifiek bij het kennis- en innovatiebeleid.
Agenda Natuur, recreatie en landschap
Natuur, recreatie en landschap zijn belangrijk voor een aantrekkelijk vestigings
klimaat en dus voor de Noord-Hollandse economie.
In het coalitieakkoord ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ is
aangegeven dat de aangekondigde Rijksbezuinigingen en decentralisatie van taken
op het gebied van natuur, recreatie en landschap zullen leiden tot een strategische
heroriëntatie van ons beleid voor een vitaal landelijk gebied. Deze heroriëntatie zal
uiteindelijk leiden tot een Agenda natuur, recreatie en landschap met een
bijbehorend uitvoeringsprogramma.
De heroriëntatie vindt plaats omdat een aantal majeure beleidswijzigingen van
Rijkszijde de provincie dwingen om het huidige beleid te herzien.
Rijksambities voor natuur en landschap worden verkleind of soms zelfs geschrapt. Er
komen minder middelen voor beschikbaar en het Rijk hevelt de verantwoordelijkheid
voor verschillende regimes (deels) over naar de provincies, ook via wetgeving.
Inmiddels is er ook een akkoord gesloten tussen het IPO en de staatssecretaris waarin
deze opgaven concreet zijn uitgewerkt. In december zullen de Staten besluiten of zij
dit akkoord accepteren.
Deels wordt deze wijziging ook doorgevoerd via een wijziging van het Rijksbeleid voor
de Ruimtelijke ordening. Rijksbeleid voor de bufferzones, Nationale landschappen en
Nationale parken wordt beëindigd. De nieuwe Rijksstructuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) belegt in deze gebieden niet langer een ruimtelijk beschermings
regime. Wél ziet het Rijk nog een rol voor zichzelf in het groen in de metropoolregio.
De provinciale heroriëntatie richt zich op de voornaamste consequenties van de
bovenstaande veranderingen op het provinciaal beleid voor natuur, recreatie en
landschap. Hierbij wordt zowel een uitspraak gedaan over de ambities als over de
(bestaande en nieuwe) middelen die de provincie inzet om deze doelen ook
daadwerkelijk te bereiken. Naar verwachting wordt de agenda Natuur, recreatie en
landschap medio 2012 in Provinciale Staten behandeld. In de Agenda Natuur,
Recreatie en Landschap wordt uiteraard ook rekening gehouden met de nauwe relatie
tussen recreatie en toerisme.
Olympische Ambitie 2028
In het collegeakkoord heeft het college aangegeven ‘onverkort de ambitie te steunen
om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen’. Het Olympisch Plan
(OP2028) van Nederland kent drie speerpunten; een vitale samenleving, excellente
prestaties en economische impact. Internationale en beeldbepalende sport
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evenementen kunnen optimaal benut worden om te laten zien waar Nederland,
maar ook de provincie Noord-Holland goed in is. (Inter)nationale aandacht zorgt
voor bekendheid van de provincie en Nederland. Van positieve aandacht kan het
bedrijfsleven mee profiteren. Met deze evenementen kan met dezelfde reden het
toerisme naar een hoger plan worden gebracht. Ook hebben deze evenementen vaak
een grote economische impact binnen de provincie. Zo leverde het WK Baan
wielrennen de provincie Gelderland €1,3 miljoen aan economische impact op.
Een andere economische pijler is innovatie. Binnen de topsport ontstaan vaak
innovaties die breder inzetbaar zijn dan alleen voor de sport, zoals bij topsport
accommodaties of mediatoepassingen. Binnen het OP2028 is het de bedoeling deze
innovaties dan ook beter te gaan benutten.
De provincie heeft de afgelopen jaren daarom dan ook geïnvesteerd in talent
ontwikkeling en sportevenementen. En zal dat de komende jaren blijven doen.
Topsportevenementen dragen niet alleen bij aan het trackrecord voor het OP2028,
maar zijn dus ook van economische waarde voor de provincie, zowel op het gebied
van toerisme en recreatie als op het gebied van innovatie.

Samen uitvoeren
De directe invloed van de provincie op de economie is beperkt. Veelal zorgt de
provincie voor smeerolie die de samenwerking van verschillende partijen
bevordert, in het bijzonder de samenwerking tussen overheid,
ondernemers en onderwijs&onderzoek. Bij alle activiteiten in deze
agenda zoeken wij volop samenwerking met andere partijen. Onze positie als
middenbestuur tussen rijk en regio is daarbij bepalend. Hoewel onze inzet per
agendapunt kan verschillen kan de rol van de provincie zich in algemene zin het
beste laten omschrijven als regisseur en makelaar die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen initieert of voortzet. Per agendapunt wordt die rol
nader uitgewerkt.

Afbakening:
Zoals aangegeven in het voorwoord wordt naast de Economische Agenda de agenda
Landbouw en Visserij opgesteld. Belangrijke economische onderwerp als
agribusiness en vitaal platteland worden daar uitgewerkt. Daarnaast heeft ook het
beleid gericht op duurzame energie een duidelijke economische invalshoek. Het
cluster duurzame energie komt kort aan de orde in de paragraaf over cluster
samenwerking in Noord-Holland Noord, maar wordt uitgereider beschreven in het
Koersdocument Duurzame Energie.
Europees beleid: Smart Specialisation
In het najaar van 2010 publiceerde de Europese Commissie(EC) haar rapport over het
toekomstige innovatiebeleid: Innovatie Unie. In dit rapport concludeerde de
Commissie dat Europa achterblijft bij landen als Japan en de VS op het gebied van
innovatie. Redenen hiervoor zijn dat het wetenschappelijk onderzoek in de EU te
versnipperd is, er te weinig in R&D geïnvesteerd wordt (Europa investeert gemiddeld 1,7
% van haar BNP in R&D, de VS ongeveer 3 %) en veel regio’s succesvolle concepten van
andere regio’s kopiëren, zonder daarbij stil te staan bij de haalbaarheid van het concept
in de eigen regio. Tijd voor verandering, volgens de Commissie, waarvoor zij o.a. het
cohesiebeleid wil inzetten. Zij lanceerde daarom het concept van ‘Smart
Specialisation’, waarbij een deel van de structuurfondsen wordt geoormerkt voor
innovatie. Om voor dit geoormerkte deel in aanmerking te komen, dienen de regio’s
naar de mening van de EC een Smart SpecialisationStrategy op te stellen. Dit zijn
regionale strategieën waarin de regio’s op basis van hun sterkten sectoren/clusters
kiezen waarin Europees en nationaal geld geïnvesteerd wordt om zo de gewenste
specialisatie op het gebied van R&D en innovatie te realiseren. Dit moet ertoe leiden dat
regio’s vanuit hun eigen kracht inzetten op een beperkt aantal sectoren en hun keuzes
proberen uit te bouwen tot de top van de EU of zelfs de wereld. Samenwerking tussen
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen speelt hierbij een belangrijke rol.

Provincie regisseur en makelaar
die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen
initieert/voortzet.
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Op het moment van schrijven van deze agenda is nog onduidelijk in hoeverre de
Commissie Smart SpecialisationStrategies verplicht zal stellen voor alle regio’s in de
EU die met EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) willen
investeren in innovatie. De Randstadprovincies en de vier grote steden treffen intussen
voorbereidingen om, zo nodig, met een gezamenlijke Smart SpecialisationStrategy
voor het landsdeel West te komen.
Rijksbeleid: inzet op Topsectoren
Begin 2011 kondigde minister Verhagen de focus op negen topsectoren aan.
Vooraanstaande ondernemers en onderzoekers uit deze sectoren boden in juni hun
aanbevelingen aan voor de versterking van de concurrentiepositie. In de brief “Naar
de Top” reageert het kabinet op hun voorstellen.
De negen topsectoren zijn: high tech systemen en materialen, energie, creatieve
industrie, logistiek, agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, life sciences en
health, water, en chemie. Alle sectoren werken verder samen in een task force
voor het aantrekken van hoofdkantoren van internationale bedrijven.
De topteams wordt gevraagd nog dit jaar innovatiecontracten af te sluiten tussen
bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. In het voorjaar van 2012 maakt minister
de bedragen bekend die de verschillende topsectoren kunnen verwachten voor het
hun contracten.
Ambitie van het kabinet:
•

Overheid en bedrijfsleven ontwikkelen gezamenlijk initiatieven voor onderzoek
en ontwikkeling voor meer dan 500 miljoen euro, waarvan ten minste 40
procent bestaat uit private investeringen (in 2015).

•

Investering in onderzoek en ontwikkeling in Nederland stijgt naar ten minste
2,5 procent van het BNP (2020).

•

Nederland behoort tot de top-vijf kenniseconomieën van de wereld (2020).

Belangrijkste maatregelen:
•

Stimulering van onderzoek en ontwikkeling door belastingaftrek voor
investeringen in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven en participatie voor
600 miljoen door NWO, KNAW en de toegepaste in de innovatiecontracten.

•

Betere bedrijfsfinanciering voor MKB en innovatief ondernemerschap door een
innovatiefonds van 500 miljoen, een garantieregeling voor ondernemings
financiering en garantiebudget van het borgstellingskrediet voor het MKB.

•

Minder en eenvoudiger regels, o.a. het permanent maken  van de crisis- en
herstelwet.

•

Talent voor het bedrijfsleven; o.a. verbetering van de kwaliteit in het hoger
onderwijs, Centra voor Innovatief Vakmanschap voor MBO en de Centers of
Expertise voor HBO.

•

Nederland internationaal profileren: onder meer een effectievere Hollandpromotie en gerichte en gezamenlijke handelsmissies door verschillende
overheden en bedrijven uit de topsectoren.

•

Versterking van regionale clusters: Concentraties van bedrijven en
onderzoeksinstellingen uit bepaalde sectoren in één regio.

De provincie sluit aan op de clusterbenadering van rijk, Europa en regio (AEB,
Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord) en stelt de regionale
samenwerking tussen overheid, onderzoek/onderwijs en ondernemers
centraal in het versterken van de internationale concurrentiepositie.
Uitgangspunt is dat knelpunten en kansen effectiever kunnen worden opgepakt
wanneer een goede wisselwerking bestaat tussen ondernemers,
onderwijs&onderzoek en de overheid. Deze drie werelden hebben traditioneel
gezien verschillende functies: het creëren van welvaart, het produceren van kennis
en het coördineren van verschillende belangen. In een goede wisselwerking tussen
de drie o’s, ook wel de triple helix-aanpak of gouden driehoek genoemd, wisselen de
partijen hun soms strijdige rollen in voor een gezamenlijke koers.

Regionale samenwerking
tussen overheid, ondernemers
en onderwijs/onderzoek krijgt
centrale plaats.
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Speciale aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250
medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99% in deze categorie7). Zij zijn
verantwoordelijk voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven en bieden werk
gelegenheid aan 60% van de werknemers. Dat geeft op zichzelf al reden genoeg
aandacht te besteden aan het MKB. Het rijk geeft aan dat er specifieke aandacht
nodig is voor het stimuleren van innovatie bij het MKB (Topsectorenbeleid).
Daarnaast blijkt het voor MKB-ers lastig te zijn om voldoende financiering te krijgen
voor investeringen in innovaties (Topsectorenbeleid). Het MKB zal dan ook speciale
aandacht krijgen in de Economische Agenda, zoals aangekondigd in het
collegeprogramma:
Wij blijven het MKB ondersteunen op het gebied van innovatie en zullen
onderzoeken hoe wij dat het best kunnen doen.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke economische drager in NoordHolland. Wij zullen het “kansenkanon” voortzetten.

1.5 Investeringen
In de periode 2012-2015 wordt met het uitvoeren van de Economische Agenda zo’n 40
miljoen euro geïnvesteerd in de Noord-Hollandse economie. De 14 miljoen
voor de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB) maakt daarvan een groot deel uit. De ervaring bij
HIRB leert dat door de investering van de provincie er bij gemeenten en bedrijven een
veelvoud (bij HIRB een factor 10) van deze investeringen bijkomt.
Thema
Kenniseconomie en Innovatie
Werklocaties
Arbeidsmarkt&onderwijs
Toerisme
Ondersteunend beleid
Totaal gereserveerd

Financiën 2012-2015
7.600.000
14.880.000
1.300.000
6.600.000
10.968.800
41.362.800

De verdeling van de middelen is op hoofdlijnen/thema’s aangegeven waardoor het
beter mogelijk wordt om in te spelen op actuele en nieuwe economische kansen.

1.6 Leeswijzer
De Economische Agenda 2012-2015 is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 2 waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen worden aangegeven
voor Noord-Holland. In hoofdstuk 3 tot en met 6 worden per thema de agendapunten
uitgewerkt volgens steeds dezelfde opbouw:
•

Economisch belang?

•

Wat speelt er nu?

•

Wat willen we bereiken?

•

Hoe bereiken we dat?

•

Welke andere partijen zijn betrokken?

•

Welke middelen zetten we hiervoor in?

In hoofdstuk 7 worden drie beleidsinstrumenten uitgewerkt die ondersteunend zijn
aan de hoofdthema’s. Ten slotte wordt in bijlage 1 een verantwoording over de keuze
van de thema’s gegeven en een toelichting gegeven over de clusteraanpak. Daarnaast
wordt samengevat welke afrekenbare doelen met deze agenda worden behaald.
In de teksten worden met ‘tekstballonnen’ kort de hoofdlijnen aangegeven. Waar
interessante verwijzingen naar webpagina’s te vinden zijn worden zogenaamde
QR-codes gebruikt, waardoor via de fotocamera’s van mobiele telefoons snel deze
informatie kan worden opgehaald.

7) CBS, MKB-servicedesk, www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-mkb-nederland.htm

Provincie regisseur en makelaar
die stimulerend en faciliterend
de samenwerking met anderen
initieert/voortzet.

2

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 15

Economisch profiel NH

16 |

Samenvattende conclusie:
Noord-Holland is minder dan ander regio’s in Nederland geraakt door de klap van de
financieel-economische crisis van 2008/2009 Ook in de herstel dat daarna volgde
lijkt Noord-Holland het niet slecht te doen. De trend die al sinds 2002 bestaat dat
Noord-Holland een betere groeiprestatie levert dan Nederland als geheel, zet zich
voort. Ook in groei van het aantal banen ‘scoort’ Noord-Holland opvallend goed ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde, hoewel er ook regio’s zijn waar een afname
te zien is (IJmond en Gooi en Vechtstreek). Door het open karakter van de economie
liggen er ook bedreigingen op de loer: internationaal gezien zijn er zowel Europese
regio’s als de zgn. BRICK landen (Brazilië, Rusland, India, China en Korea) die
sneller aan concurrentiekracht winnen.
Een uitdaging is de daling van de potentiële beroepsbevolking die zich door de
vergrijzing al binnen enkele jaren voordoet. Alleen Amsterdam, Zaanstad en
Haarlemmermeer weten zich langer aan deze trend te onttrekken. Extra inzet op
toenemende arbeidsproductiviteit via het stimuleren van innovatie is dan ook
noodzakelijk, evenals een goede aansluiting van onderwijs op de vraag van het
bedrijfsleven. En hoewel de potentie van de kenniseconomie met het aantal
creatieve banen in de Metropoolregio hoog lijkt, kan er bij het innovatievermogen en
vermarkten van innovaties nog veel verbeterd worden. Centraal bij het verder
verbeteren van de Noord-Hollandse concurrentiepositie staat dan ook een goede
afstemming tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek.
De vergrijzing levert ook nieuwe economische kansen op, bijvoorbeeld voor de
economisch gezien belangrijke toeristische sector. Wil deze sector echter kunnen
blijven groeien, dan moet er wel tegemoet gekomen worden aan de steeds kritischer
en veeleisende consument. De sector moet worden geprofessionaliseerd en
investeringen in kwaliteit, diversiteit, duurzaamheid en digitalisering zijn van
belang. Ook moet er een oplossing gevonden worden voor de dalende
beroepbevolking waar juist een arbeidsintensieve toeristische sector last van heeft.
De beschikbaarheid van voldoende werklocaties vormt alleen voor specifieke
segmenten (kadegebonden of havengerelateerde bedrijven en bedrijven met een
hoge milieucategorie) een probleem. Door overaanbod staat de kwaliteit van de
werklocaties wel onder druk. Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het
verbeteren van bestaande locaties zijn dan ook noodzakelijk.

Drie algemene trends
Vergrijzing
In de afgelopen 5 jaar is er een aanzienlijke verschuiving in de leeftijdsamenstelling
van de bevolking te zien. De bevolking tussen 25 en 45 jaar is sterk afgenomen, met
als gevolg daarvan ook een afname van het aantal jonge kinderen dat geboren
wordt. De bevolking tussen 60 en 70 jaar is sterk toegenomen. Deze
verschuiving is een gevolg van de geboortegolf in de naoorlogse jaren en van
een structurele daling van het geboortecijfer in de jaren ’70 en ’80. Demografische
ontwikkeling is een langzaam proces dat gevolgen heeft over een termijn van
tientallen jaren. Het noorden van de provincie vergrijst relatief sterker o.a. door het
vertrek van jongeren naar de stedelijke gebieden in het zuiden. In Noord-Holland Zuid
blijft de bevolking relatief jong door een voortdurende toestroom van jonge migranten
uit zowel binnen- als buitenland. Daarmee blijft ook het aantal geboorten hoog.8)

Verstedelijking
Vanaf 2000 zijn er twee opvallende demografische ontwikkelingen: de daling van
de buitenlandse migratie en de grotere belangstelling voor het wonen in grote
steden. Vanaf 2000 groeit de bevolking in het zuiden van de provincie relatief
gezien voor het eerst sterker dan in het noorden van de provincie. Na 2005 is er
8) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm

Het noorden vergrijst sneller,
het zuiden blijft relatief jong
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sprake van een vestigingsoverschot in Noord-Holland Zuid. Het zijn met name
jonge hoog opgeleide mensen die vertrekken van de perifeer gelegen gebieden naar
de stedelijke omgevingen in het zuiden, en dan met name naar Amsterdam.
Deze jongeren keren bovendien vaak niet terug. Zij vormen een gezin en

Stedelijke omgeving A’dam
in trek bij hoogopgeleiden
en bedrijven

krijgen kinderen in de grootstedelijke gebieden. De aantrekkingskracht
van het verstedelijkte zuiden wordt met name bepaald door de
arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden en de opleidingsmogelijkheden. Dit lijkt ook
een zichzelf versterkende factor, want ook voor bedrijven is het aantrekkelijk om
zich in de stad te vestigen, zowel door het grote hoogwaardige arbeidsaanbod als
door de aanwezigheid van gelijksoortige bedrijven.9)

Globalisering
Nederland heeft als karakteristiek een exportgedreven land te zijn: het positieve saldo
van de handelsbalans (export – import) draagt in grote mate bij aan de groei van het
Bruto Binnenlands Product (BBP). Door het open karakter van de Nederlandse economie
is de groei ook sterk afhankelijk van internationale (economische) ontwikkelingen.
Het herstel van de economie na de recessie in 2009 was sterk exportgedreven

(buitenlandse vraag). De binnenlandse vraag10) bleef achter en is nog steeds niet
hersteld. Net als in andere Europese landen is de economische conjunctuur in Nederland
sterk afhankelijk van internationale trends en verhoudingen die snel kunnen
veranderen.

Economische groei
Economische groei voor Nederland wordt gemeten in het Bruto Binnenlands Product,
voor de provincie in Bruto Regionaal Product (BRP).11) Typerend is dat Noord-Holland

vanaf 2002 (2006 uitgezonderd) een betere groeiprestatie levert dan Nederland als geheel.
Bron: CBS, 2011.
Volumemutaties BBP NL en BRP NH
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De hogere groei van het BRP van Noord-Holland ten opzichte van Nederland is mede
te verklaren door de sectorstructuur. Noord-Holland heeft ten opzichte van
Nederland een relatief klein aandeel in de industrie sector (zie tabel met de Bruto
Toegevoegde Waarde (BTW) per sector en regio12)) waardoor het BRP minder
schommelt dan het BBP van Nederland.

9) B
 ron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm
10) Hier gezien als particuliere consumptie.
11) Het bruto binnenlands product (BBP) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land. De economische groei wordt
namelijk afgemeten aan de volume-ontwikkeling van het BBP. Dit is de som van de in het binnenland gevormde toegevoegde waarde (CBS, 2011).
12) De (bruto) toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik
(aankoopprijzen) (CBS, 2011).
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Bruto Toegevoegde Waarde in miljoenen € (basisprijzen) per sector en regio in 2008*, absoluut en in % van aandeel sector
in BTW per regio
Sectoren

Nederland

NoordHolland

Het Gooi
en Vecht
streek

GrootAmster
dam

Zaan
streek

Agglo
meratie
Haarlem

IJmond

Alkmaar
en
omgeving

Kop van
NoordHolland

9.566
(2%)

1.066
(1%)

30
(0%)

369
(1%)

26
(1%)

10
(0%)

34
(1%)

99
(2%)

498
(6%)

135.356
(26%)

14.419
(15%)

910
(13%)

6.169
(10%)

1.415
(36%)

799
(15%)

2.391
(43%)

1.138
(19%)

1.600
(19%)

Handel en horeca

76.952
(15%)

16.952
(18%)

1.568
(22%)

11.229
(19%)

568
(15%)

747
(14%)

633
(11%)

988
(17%)

1.219
(15%)

Vervoer en
communicatie

35.136
(7%)

7.985
(8%)

247
(3%)

6.295
(11%)

143
(4%)

226
(4%)

320
(6%)

304
(5%)

450
(5%)

147.303
(28%)

33.999
(36%)

2.333
(33%)

24.352
(41%)

944
(24%)

1.630
(32%)

1.166
(21%)

1.635
(28%)

1.939
(23%)

Overheid en
onderwijs

58.880
(11%)

9.493
(10%)

529
(7%)

4.943
(8%)

380
(10%)

788
(15%)

422
(8%)

818
(14%)

1.614
(19%)

Gezondheidzorg

46.971
(9%)

7.538
(8%)

748
(11%)

3.916
(7%)

318
(8%)

661
(13%)

482
(9%)

675
(11%)

739
(9%)

Overige
dienstverlening

19.155
(4%)

3.896
(4%)

720
(10%)

2.055
(3%)

112
(3%)

310
(6%)

166
(3%)

278
(5%)

255
(3%)

529.319
(100%)

95.351
(100%)

7.084
(100%)

59.328
(100%)

3.908
(100%)

5.171
(100%)

5.613
(100%)

5.934
(100%)

8.313
(100%)

Landbouw,
bosbouw en visserij
Industrie en bouw

Zakelijke en financiële
dienstverlening

Alle economische
activiteiten

Bron: CBS, 2011; *=voorlopige cijfers
2005
2010
2011
2015
2020

165
166

Kop van Noord-Holland

215
213

West Friesland

273
282

Alkmaar en omgeving
IJmond

159
162

Waterland

150
151

Beperkte bevolkinggroei tot
2020, m.u.v. A’dam dat steviger
blijft doorgroeien

163
179

Zaanstreek

780
833

Amsterdam
221
224

Agglomeratie Haarlem

322
347

Amstelland-Meerlanden
244
246

Gooi&Vechtstreek
0
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600

700

Bron: CBS, augustus 2011; prognoses 2015 en 2020 door SEO Economisch Onderzoek februari 2011.

In het noorden van Noord-Holland wordt nog tot 2030 bevolkingsgroei verwacht, maar
zal de groei verminderen. Vanaf 2030 zal de bevolking in grote delen gaan dalen. In de
Kop van Noord-Holland zal de daling iets eerder inzetten en ook wat sterker zijn dan in
West-Friesland en regio Alkmaar. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen
gemeenten en in de tijd. Lokaal is nu al sprake van bevolkingsdaling, met name in Den
Helder. In het zuiden van Noord-Holland zal de bevolking blijven groeien, van bijna 2
miljoen in 2008 tot 2.29 miljoen in 2040. Ook binnen het zuiden van Noord-Holland is
er echter een sterke differentiatie. De regio’s Waterland, IJmond en Gooi & Vechtstreek
krijgen ook te maken met een structurele bevolkingsdaling, terwijl vooral in

Amsterdam en Amstel-Meerlanden de bevolking tot 2040 nog blijft groeien.13)

13) B
 ron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm

800

900
x1000
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De ontwikkeling van de beroepsbevolking vertoont grote gelijkenis met de
bevolkingsontwikkeling. Een groot verschil is echter dat in een aantal regio’s de
beroepsbevolking al binnen afzienbare tijd kan gaan krimpen. Onderstaande
figuur toont de beroepsbevolking (werkzaam en niet werkzaam) van Noord-Holland
per regio. Hierin zijn de prognoses opgenomen van de beroepsbevolking in 2015 en
2020. Deze figuur toont dat in bepaalde regio’s in 2015 al sprake zal zijn van een
dalende beroepsbevolking ten opzichte van 2010, namelijk de regio’s Kop van NoordHolland, IJmond, West-Friesland en Waterland. De regio’s Amsterdam en AmstelMeerlanden vertonen echter nog steeds een groei van de beroepsbevolking.

2005
2010
2015
2020

81
77

Kop van Noord-Holland

101
99

West Friesland

131
135

Alkmaar en omgeving
IJmond

75
74

Waterland

74
70

Beroepsbevolking daalt binnen
enkele jaren in Kop, IJmond,
W-Friesland en Waterland.
A’dam en Amstel-Meerlanden
blijft groeien.

86
91

Zaanstreek

108
110

Agglomeratie Haarlem

409
440

Amsterdam
159
173

Amstelland-Meerlanden
112
112

Gooi&Vechtstreek
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Bron: realisaties 2005 en 2010 : CBS,; prognoses 2015 en 2020 SEO Economisch Onderzoekfebruari 2011.

Vooral door de ontwikkelingen in Amsterdam heeft Noord Holland als geheel een
grotere groei van de beroepsbevolking dan Nederland. De groeicijfers nemen echter
af en de verwachting is dat de arbeidsmarkt de komende jaren krapper zal worden.
De druk om onbenut arbeidspotentieel (zowel bij werkende als niet werkende
inwoners) in te schakelen zal toenemen. De mate waarin bedrijven erin slagen om
arbeidskrachten aan te trekken en efficiënt in te zetten zal in steeds sterkere mate
een voorwaarde worden voor (regionaal) economisch succes.

Grafiek Jaarlijkse groei beroepsbevolking Noord-Holland en Nederland 2005-2020
3,5 %

Arbeidsmarkt NH wordt
krapper, maar in NL als geheel
wordt dit probleem nog
nijpender.

3%
2,5 %
2%

Provincie Noord-Holland

1,5 %

Nederland

1%
0,5 %
0%
-0,5 %
2005
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2010
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2012-2015

Bron: realisaties 2005 t/m 2010 : CBS,; prognoses 2011, 2015 en 2020 SEO Economisch Onderzoekfebruari 2011.
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Onderstaande tabel biedt meer inzicht in de impact van de vergrijzing op de werkzame
beroepsbevolking in Noord-Holland.
Werkzame beroepsbevolking in 2009
Regio’s
Kop van Noord-Holland

Totaal 55-64 jr.

55-59 jr.

60-64 jr.
2.320

7.380

5.060

West Friesland

16.553

11.879

4.674

Alkmaar en omgeving

13.369

9.629

3.740

IJmond

9.475

6.118

3.357

Waterland

7.972

4.821

3.151

Zaanstreek

8.368

6.273

2.094

Amsterdam

41.504

24.261

17.243

Agglomeratie Haarlem

17.187

13.015

4.172

Amstelland-Meerlanden

22.234

14.264

7.970

Gooi en Vechtstreek

15.572

11.311

4.262

159.614

106.630

52.984

Provincie Utrecht

70.998

48.510

22.488

Provincie Flevoland

20.499

14.266

6.233

983.517

688.973

294.543

Provincie Noord-Holland

Nederland
Bron: CBS/EBB

Deze tabel maakt duidelijk dat de uitstroom door vergrijzing na 2015 ongeveer gaat
verdubbelen (van ca. 52.984 personen naar 106.630). De komende 3 jaar valt de
vervangingsvraag door de vergrijzing naar arbeid dus nog mee ten opzichte van de 5
jaren die daarna volgen. In een aantal sectoren met een relatief vergrijsd
personeelsbestand (vooral de zorg, het onderwijs en een aantal technische
beroepen) zal de vervangingsvraag nog sterker toenemen. In combinatie

Impact van vergrijzing op
beroepsbevolking vooral na
2015 merkbaar

een soms toenemende vraag (bijvoorbeeld in de zorgsector) is de
verwachting dat vooral in deze sectoren de krapte op de arbeidsmarkt
sterk voelbaar zal zijn. De hoge vervangingsvraag zet zich nog voort tot ongeveer
2035, wanneer het directe effect van de geboortegolf is verdwenen.14)

Werkgelegenheid
Opvallend is dat ondanks de recessie het aantal banen provinciebreed toch is blijven
groeien, en voor 2010 zelfs veel harder dan voor Nederland. Het is vooral Amsterdam
dat een sterke werkgelegenheidsgroei laat zien. Hoewel de groei voor een deel

cosmetisch van aard is15), is de positieve afwijking ten opzichte van Nederland toch
een aanwijzing dat de economie van Amsterdam structureel op een hoger groeipad
ligt dan Nederland. De regio’s IJmond, agglomeratie Haarlem en Gooi& Vechtstreek
laten in 2010 daarentegen een krimp van de werkgelegenheid zien. In Haarlem en
Gooi en Vechtstreek staat de werkgelegenheidsgroei duidelijk onder invloed van een
afnemende beroepsbevolking. De werkgelegenheid in IJmond lijkt vooral sterk
conjunctuurafhankelijk en staat onder invloed van internationale ontwikkelingen
in industrie en logistiek.

14) Bron: Bijlagenrapport bij de Provinciale Woonvisie 2010-2020 (Provincie Noord-Holland: Haarlem 2010):
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Wonen/Woonvisie.htm
15) De groei in Amsterdam wordt in een aantal sectoren vooral bepaald door inschrijving van zzp-ers die mogelijk maar
een gedeelte van hun werkweek aan hun bedrijf besteden.
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Aantal banen per regio x1000
Regio’s

2007

2008

2009

2010

Kop van Noord-Holland

66.305

68.512

69.079

71.646

West-Friesland

76.968

79.185

81.479

82.467

107.918

110.107

111.394

113.146

IJmond

Alkmaar en omgeving

68.347

69.880

68.765

67.077

Waterland

49.406

51.603

50.550

51.745

Zaanstreek

63.258

65.599

67.546

70.646

Amsterdam

477.099

489.241

507.575

529.211

88.958

90.269

89.748

88.134

Amstel-Meerlanden

224.049

226.892

225.183

225.500

Gooi & Vechtstreek

111.499

113.173

112.546

109.153

Provincie Noord-Holland
(% groei)

1.333.807
(1,7%)

1.364.461
(2,3%)

1.383.865
(1,4%)

1.408.725
(1,8%)

Nederland
(% groei)

7.812.167
(2,5%)

8.005.104
(2,5%)

8.032.079
(0,3%)

8.033.530
(0,0%)

Agglomeratie Haarlem

NH laat
opvallende groei
werkgelegenheid
zien tov NL

Bron: LISA, 2010.

Bedrijventerreinen en kantoren
Jaarlijks geven gemeenten aan hoeveel hectares bedrijventerreinen zij binnen hun
gemeentegrenzen beschikbaar hebben. Dit kan terstond of niet terstond
beschikbaar zijn. De volgende figuur geeft dit weer voor alle regio’s van NoordHolland. Ook is de gemiddelde uitgifte van 2000-2009 weergegeven en de netto
uitgifte van 2008. In 2008 is er voor vrijwel alle regio’s minder uitgegeven dan
gemiddeld. Doordat de vraag naar bedrijventerreinen de laatste jaren achterblijft
bij de geprognosticeerde behoefte neemt het risico op het ontstaan van overaanbod
toe. Daarom zijn ook recent de afspraken in Plabeka-verband over aanbod aan
werklocaties herzien.

97
Kop van Noord-Holland

7

17

13
11
17

West Friesland

176

7
13

IJmond

2
3
4
1
1

Agglomeratie Haarlem

20
23
40
29

Zaanstreek

Amstelland-Meerlanden

6

Amsterdam
5
Gooi&Vechtstreek

0
1

Uitgifte bedrijventerreinen
lager dan gemiddeld.
Overaanbod dreigt.

95

3
5
0
5
6

Waterland

Terstond uitgeefbaar
Niet-terstond uitgeefbaar
In 2008 netto uitgegeven (vraag)
Gemiddelde uitgifte 2000-2009

174
62

Alkmaar en omgeving

122

88
341

643

17
36
42

383

71

39

0

Bron: Provincie Noord-Holland, 2011.

100

200

300

400

500

600

700
hectare

22 |

Naast de weergegeven situatie in vraag en aanbod aan bedrijventerreinen speelt de
veroudering van de bestaande locaties. Van het totale oppervlakte aan bedrijven
terreinen is bijna 30% verouderd, waarvan 80% zich in Noord-Holland Zuid bevindt.
Op 117 terreinen is herstructurering nu of op korte termijn aan de orde, waarvan er
91 in voorbereidende fase verkeren. Daarmee is de herstructurering aardig op
weg, maar het tekort aan financiële middelen en capaciteit bij gemeenten

30% bedrijventerreinen
verouderd. Herstructurering
aardig op weg maar financiën
vormen een probleem

om de enorme opgave weg te werken blijft een knelpunt.
Onderstaande figuur geeft de situatie van de kantorenmarkt voor de metropoolregio
Amsterdam in januari 2011 weer.16)

Kantorenmarkt
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Bron: Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 2011.17)

De “opname”( = het aantal m2 kantoorruimte dat door gebruikers nieuw wordt
betrokken) ligt in 2010 op een vergelijkbaar peil met de jaren ervoor. Er komt echter
voordurend nieuw aanbod op de markt, als gevolg van plannen die een aantal jaren
geleden gemaakt zijn. De markt als geheel wordt niet groter. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar is de totale hoeveelheid m2 dat in gebruik is, afgenomen. Er
blijft daarmee sprake van een voortdurende hoge leegstand van kantoren in de
MRA, een leegstandspercentage van 18%. Het probleem manifesteert zich

Voortdurend hoge leegstand
kantoren

in absolute zin vooral in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden.
Gelukkig neemt het aantal plannen en initiatieven om kantoren te
transformeren naar andere functies toe en vertoont het aantal m2 kantoorruimte in
aanbouw een dalende trend.9)

Ondernemingsklimaat
Een belangrijke en veel gebruikte barometer voor het economisch c.q.
ondernemingsklimaat is de conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze enquête
meet de verwachtingen en realisaties van ondernemers over diverse (bedrijfs-)
economische indicatoren. Conclusies uit deze enquête:

16) De gegevens worden jaarlijks gemeten in januari en zijn een momentopname. Deze gegevens zijn er niet voor
de andere regio’s in Noord-Holland
17) Zuid-Kennemerland = Agglomeratie Haarlem.
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•

Het dieptepunt van de recessie is over het algemeen merkbaar vanaf 2e
kwartaal van 2009, een uitzondering daargelaten. Daarna is er weer sprake
van een positieve ontwikkeling van de realisaties en verwachtingen: de
antwoorden worden minder negatief of zelfs positief.

•

De (verwachte) omzet komt al in het 2e en 3e kwartaal van 2010 boven 0. De
winstgevendheid van afgelopen kwartaal is voor Noord-Holland nog niet
boven 0 uitgekomen, de investeringsverwachting is in het tweede kwartaal
van 2011 voor het eerst boven 0 uitgekomen.

•

Er is sprake van een 1-op-1 relatie: bij een verwachte hogere export wordt er ook
een hogere buitenlandse omzet verwacht. De verwachte export en
buitenlandse omzet zijn betrekkelijk vroeg op “0” uitgekomen: rond het 4e
kwartaal van 2009.

•

De bezettingsgraden in de sectoren Industrie en Vervoer, Opslag en
Communicatie zijn nog niet op het niveau van het vierde kwartaal van
2008.

•

De cijfers voor Noord-Holland volgen de nationale trend, maar liggen sinds
2009 voor de meeste indicatoren op een iets lager niveau.

Innovatie
Innovatie is de drijfveer van de economie. Innovatie kan zowel productgebonden
zijn als procesgebonden. Een belangrijke voorwaarde voor innovatie is investeren,
bijvoorbeeld door Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) en onderwijs (kennisniveau).
Daarnaast is de creatieve sector een graadmeter voor de potentie tot innovatie.
Onderstaande figuur geeft de uitgaven weer van R&D voor Noord-Holland (Bron:
CBS, 2011). De totale investeringen in R&D tonen vanaf 2005 een opwaartse trend.
Deze ontwikkeling is echter niet zuiver toe te schrijven aan bedrijfsinvesteringen,
die een zichtbaar schommelend karakter hebben. Deze schommelingen lijken
afhankelijk te zijn van de algehele economische situatie: (kort) na of tijdens een
neerwaartse economische trend zijn bedrijven vaak terughoudend met het doen
van investeringen.
Uitgaven Research & Development in Noord-Holland
2000

Totaal R&D uitgaven
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Het aantal HBO/WO opleidingen in 2010 is groter dan het niveau in 2006, maar

evenaart nog steeds niet het aantal opleidingen in 2000.18) Bijkomend is het gegeven
dat veel opleidingen niet goed aansluiten op de vraag naar onderwijs van de student
of arbeidsmarkt. Zo zijn er opleidingen die nu door één universiteit gegeven worden
in plaats van twee vanwege het beperkte leerlingenaantal.
Het aantal creatieve banen is een indicatie van de potentie van een kennis
economie. Behalve voor ‘sec’ een aandeel in het bruto regionaal product, zorgt de

18) Dit hoeft geen slechte ontwikkeling te zijn. Immers het aantal opleidingen zegt niets over de
kwaliteit van de opleidingen.

30% bedrijventerreinen
verouderd. Herstructurering
aardig op weg maar financiën
vormen een probleem

24 |

creatieve industrie ook voor een bijdrage aan het culturele klimaat van een regio en
daarmee aan het vestigingsklimaat. Ook kan creativiteit in zijn algemeenheid in
andere sectoren zorgen voor een toename van de arbeidsproductiviteit en innovatie,
dus voor economische groei. Binnen Nederland is de creatieve industrie (overigens
een zeer heterogene sector, waarvoor geen vaste definities zijn) in de Metropoolregio
Amsterdam bijzonder sterk vertegenwoordigd.
In het Innovatie-Uniescorebord van de Europese Unie wordt Nederland tot de
Innovatievolgers gerekend en gaan landen als Oostenrijk, België, Engeland,
Duitsland, Finland, Denemarken en Zweden ons qua innovatief vermogen voor.
Nog steeds scoort Nederland hoog als het gaat om wetenschappelijke publicaties
en ook het percentage personen dat een hogere/wetenschappelijke studie

Potentie voor verbetering
innovatieprestatie. Opkomende
economieën als Brazilië en
China verbeteren sneller.

heeft afgerond en het aantal octrooiaanvragen zijn hoger dan
gemiddeld. Nederland blijft achter als het gaat om het vermarkten van
innovaties en bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling. Ten opzichte
van het Europees gemiddelde behouden de Verenigde Staten en Japan hun
voorsprong, verliest de EU een deel van haar voorsprong op Brazilië en China en
behoudt de EU haar voorsprong op India en Rusland.

Trends ten aanzien van toerisme
De gemiddelde toerist is de laatste decennia aanzienlijk kritischer en veeleisender
geworden en het vakantiegedrag is meer divers geworden. Consumenten kiezen
steeds vaker voor verrijkende belevenissen: activiteiten die inspelen op het fysieke
welzijn of de persoonlijke ontwikkeling. De sector dient hierop in te spelen door
meer vraaggericht te gaan werken en te investeren in kwaliteit en diversiteit. Dit
vergt financiële en fysieke ontwikkelingsruimte om de nodige kwaliteitsslagen te
kunnen maken, met name ook omdat er in Noord-Holland veel verouderde
verblijfsaccommodaties aanwezig zijn. Ook is sprake van meer aandacht
voor milieuaspecten. Voor de sector zal het daarom steeds belangrijker
worden duurzaam te ondernemen, voor zowel de onderneming als de
omliggende omgeving. Naast duurzaamheid speelt ook digitalisering een steeds
grotere rol; zowel bij de oriëntatie fase voor een vakantiebestemming als ook bij het
boeken, bij het verkrijgen van informatie tijdens de vakantie en om na afloop van
de vakantie ervaringen met elkaar te delen en een beoordeling te geven over de
bezochte bestemming.

Toeristische ontwikkelingen Noord-Holland
Op vakantie gaan is een eerste levensbehoefte geworden waaraan meer geld wordt
uitgegeven dan vroeger. In 2010 ging 81,5% van de Nederlandse bevolking minstens
één keer op vakantie. In totaal zijn er in 2010 door Nederlanders ruim 36 miljoen
vakanties ondernomen: 17,7 miljoen binnenlandse en 18,4 miljoen buitenlandse
vakanties. Ten opzichte van 2007 zijn beide type vakanties aanzienlijk gestegen,
met name het aantal vakanties naar het buitenland. De prognose is dat dit aantal
zal stijgen naar 40 miljoen vakanties in 2020.

Binnenlands toerisme
Van het totaal aantal binnenlandse vakanties (17,7 miljoen) in 2010 vond ruim 1,9
miljoen in Noord-Holland plaats. Ten opzichte van 2007 is het aantal binnenlandse
vakanties in de provincie licht gedaald (-2,8%), maar per jaar vertoont dit een
verschillend beeld. Zo had in 2009 de recessie een positief gevolg op de
binnenlandse vakantiemarkt, omdat men meer dicht bij huis bleef en heeft men in
2010 juist weer meer voor een buitenlandse bestemming gekozen.
Binnen de provincie zijn er grote verschillende waarneembaar per regio. De meeste
binnenlandse vakanties worden ondernomen op Texel, gevolgd door NoordKennemerland en de Kop van Noord-Holland (CVO, 2010).

Consument kritischer/
veeleisender; kwaliteitsslag
sector noodzakelijk
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Aantal binnenlandse vakanties in N-H.
34

43

159

Texel
497

Kop van Noord-Holland
West Friesland

226

Noord-Kennemerland
IJmond
Waterland

12

Texel, NoordKennemerland en Kop
NH populairste voor
binnenlandse vakantie.

Zaandam

117

Amsterdam
230

66

Zuid-Kennemerland
Haarlemmermeer
Gooi en Vechtstreek

346

181

Aantallen x 1000

Bron: CVO, 2011

Inkomend toerisme
In 2010 bezochten rond de 10,8 miljoen buitenlandse toeristen ons land voor een
vakantie of zakelijk verblijf. Meer dan de helft van de buitenlandse gasten die
Nederland bezoeken verblijft in Noord-Holland. In 2010 verbleven ruim 5,8 miljoen
buitenlandse gasten in Noord-Holland, waarvan ruim 4,1 miljoen in Amsterdam en
bijna 1,7 miljoen in de rest van de provincie. Ten opzichte van 2007 is het aantal buiten
landse gasten met 1,5% gestegen. Ook hier zijn vanwege de recessie schommelingen
waarneembaar. Ruim 90% van de buitenlandse toeristen, die Noord-Holland
bezoeken, komt uit Europa. Voor Amsterdam ligt dit aandeel echter lager. Naast de
verblijfstoeristen komen ook nog eens enkele tientallen miljoenen buitenlanders
(veelal Duitsers en Belgen) voor een dagtocht naar Nederland (CBS, 2011).
Gasten in Noord-Holland
Buitenland

Nederland

Totaal aantal
gasten

Exclusief A’dam

1.678.000

2.324.000

4.002.000

Amsterdam

4.184.000

1.099.000

5.283.000

Noord-Holland

5.862.000

3.423.000

9.285.000

Bron: CVO, 2011

Het inkomend verblijfstoerisme van Nederland is de afgelopen decennia,
behoudens enkele dips, alleen maar gegroeid. De groei van de afgelopen jaren zal
ook de komende tijd doorzetten. Voor 2012 wordt, mede door de minder gunstige
economische vooruitzichten, een lichte groei verwacht van 1,1% per jaar. In de
daarop volgende jaren trekt de groei aan tot gemiddeld 2,6% per jaar. Een
doorrekening van deze groeicijfers resulteert in een totaal van 14,25 miljoen
aankomsten in 2020, een totale groei van 29% ten opzichte van bijvoorbeeld 2007.

Toeristische overnachtingen
Om de economische omvang van de toeristische sector het beste te kunnen bepalen
dient niet zozeer naar het aantal vakanties of het aantal gasten gekeken te worden,
maar naar het aantal geboekte overnachtingen en de bestedingen. In totaal hebben
in 2010 in Noord-Holland bijna 20,2 miljoen overnachtingen plaatsgevonden.
Hiervan werden ruim 9,7 miljoen overnachtingen geboekt in Amsterdam en bijna
10,5 miljoen overnachtingen in de rest van de provincie. Noord-Holland is daarmee

Aantal buitenlandse
gasten stijgt en bezoekt
vooral A’dam
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de grootste provincie als het gaat om het aantal overnachtingen, ook als Amsterdam
buiten beschouwing wordt gelaten. Waar in Amsterdam deze overnachtingen
voornamelijk door buitenlanders worden geboekt, vertoont de rest van de provincie
een volledig ander beeld. Daar worden de meeste overnachtingen (60%) geboekt door
toeristen uit eigen land. Overigens heeft Noord-Holland wel verhoudingsgewijs veel
buitenlandse boekingen met 40%, terwijl dit landelijk op 31,6% ligt19).
Overnachtingen in Noord-Holland
Buitenland

Nederland

Totaal aantal
overnachtingen
10.472.000

Exclusief A’dam

4.197.000

6.275.000

Amsterdam

7.866.000

1.858.000

9.725.000

12.063.000

8.133.000

20.197.000

Noord-Holland
Bron: CVO, 2011

Economisch belang Toerisme
In termen van bestedingen wordt de totale omvang van de binnenlandse
vakantiemarkt voor 2009 in Nederland door het CBS geraamd op ruim 35 miljard
euro. De bestedingen komen in belangrijke mate voor rekening van het
binnenlandse toerisme (19,9 miljard euro) en uitgaven van het uitgaand toerisme
die in Nederland achterblijven (3,6 miljard euro). Het inkomend toerisme levert
circa 7 miljard euro aan bestedingen op. Tenslotte wordt 2,8 miljard euro uitgegeven
aan (duurzame) recreatiegoederen zoals caravans en boten en rekent het CBS bijna 2
miljard euro toe aan sociale overdrachten. Tot deze overdrachten behoren subsidies
van de overheid (bijdragen aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve
activiteiten en dergelijke).

Werkgelegenheid en bedrijvigheid toerisme
Werkgelegenheid
Uit cijfers van LISA blijkt 20) dat in Noord-Holland in 2010 de totale werkgelegenheid
in de vrijetijdssector 107.234 banen besloeg. Noord-Holland is hiermee verreweg de
grootste provincie als het gaat om werkgelegenheid in de sector. Het grootste deel is
werkzaam in de twee sectoren die binnen de Economische Agenda onder ‘Toerisme’
worden geschaard namelijk horeca (49.957 banen) en logiesverstrekkers (14.733
banen). Daarnaast zijn er 2.814 personen werkzaam in de watersportsector (LISA,
2010). De afgelopen jaren is het aantal banen steeds gegroeid, waarbij wel grote
verschillen waarneembaar zijn binnen de afzonderlijke sectoren.
Bedrijvigheid toeristische sector Noord-Holland
2010
Horeca

49.957

Logiesverstrekking

14.733

Watersport
Totaal Recreatie en Toerisme

2.814
107.234

Bron: LISA, 2010

19) CBS, 2001
20) Zie ook gegevens op http://noordholland.databank.nl/

NH grootste provincie qua
werkgelegenheid in toerisme
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Bedrijvigheid
In Noord-Holland zijn 23.540 bedrijven uit de vrijetijdssector gevestigd. Ook hier is
de horeca met 7.097 bedrijven het best vertegenwoordigd. Opvallend is het relatief
kleine aantal logiesbedrijven, als dit wordt afgezet tegen het relatief grote aantal
werknemers. Hieruit blijkt dat deze sector, ondanks het kleinschalige karakter, wel
arbeidsintensief is. Overigens is Noord-Holland bij beide sectoren het grootst als
gekeken wordt naar de landelijke cijfers. Dit is ook het geval als gekeken wordt naar
het aantal bedrijven binnen de watersport. Evenals de werkgelegenheid kent ook de
bedrijvigheid in de sector al jaren een groei.

Profiel arbeidsmarkt toerisme:
•

Kleinschalige bedrijven;

•

Groot aandeel deeltijdwerknemers en flexibele werknemers;

•

Arbeidsintensief;

•

Gemiddeld een laag opleidingsniveau;

•

Relatief veel jonge werknemers;

•

Verhoudingsgewijs veel werkgelegenheid voor allochtonen.

Bedrijvigheid toeristische sector Noord-Holland
2010
Horeca

7.097

Logiesverstrekking

1.252

Watersport

1.210

Totaal Recreatie en Toerisme

23.540

Bron: LISA, 2010

De logiesaccommodaties tellen in totaal bijna 170 slaapplaatsen, vooral in hotels/
pensions. Als dit wordt bekeken in het kader van de Structuurvisie dan blijkt dat
deze bedrijven gezamenlijk 1.764 hectare beslaat in Noord-Holland.

3
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Kenniseconomie en Innovatie
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Inleiding
Voor het verbeteren van onze concurrentiepositie is verbetering van het op de markt
brengen van innovaties, verbinden van kansrijke innovaties aan financierings
bronnen en innovatievermogen van ondernemingen de sleutel. Daarbij richten wij
onze aandacht op de innovatieve clusters die de regionale economie dragen. De
kennisproductie en bedrijvigheid zijn hoog in de Metropoolregio maar hebben
onvoldoende met elkaar van doen21). Om tot de mondiale top te kunnen behoren
worden universiteiten en bedrijven steeds meer gedwongen zich te focussen op
terreinen waarin ze echt uitblinken (convenant economische versterking
Amsterdamse metropoolregio).
Voor het versterken van de innovatieve clusters is een gezamenlijke inzet van
overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek (de zgn. triple helix)
vereist. Daarbij gaat het om onderwerpen als het aantrekken van
topbedrijven en kennisinstellingen, valorisatie, synergie tussen
sectoren en gedeelde innovatiefaciliteiten. Speciale aandacht van de provincie gaat
daarbij nog uit naar het midden- en kleinbedrijf dat niet vanzelfsprekend de
aansluiting weet te vinden bij de samenwerking van de drie o’s22) en het vergroten
van regionale synergie en samenwerking. Via dit thema wordt ook een duidelijke
link met het Europese beleid gelegd en speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De
Europese Commissie wil via ‘slimme specialisatie’ (smart specialisation strategy)
krachtige, vernieuwende bedrijvigheid op regionaal niveau stimuleren. Het
ondersteunen van innovatieve clusters past hier goed in en ligt ook in het verlengde
van het topsectorenbeleid van het rijk. Het verdelen van de Europese fondsen wordt
gebaseerd op het gedachtegoed van slimme specialisatie, zoals toekenning van
EFRO-gelden, MKB+ fonds en het Waddenfonds.

BreedNet:
In het collegeprogramma wordt de ambitie uitgesproken om de regionale
economie van Noord-Holland te versterken door “verbetering van de digitale en
fysieke infrastructuur”. Met dit doel is in 2007 het project BreedNet gestart.
BreedNet voorziet in het realiseren van een open breedbandinfrastructuur voor
bedrijven en instellingen. Naast laagdrempelige toegang – waarmee het netwerk
ook toegankelijk wordt voor MKB-bedrijven en kleinere instellingen – richt het
project zich ook op het stimuleren van diensteninnovatie.
In de jaren 2007–2009 is het project uitgevoerd in het zuiden van de provincie, als
onderdeel van het programma Pieken in de Delta. In 2010 heeft een uitbreiding
plaatsgevonden naar Noord-Holland Noord, zodat ook die regio kan profiteren van
de voordelen van een open breedbandnetwerk. Met de afronding van het project in
2012 ligt er een basis voor de verdere groei van de digitale economie.

21) OECD, Review of Higher Education in Regional and City Development: Amsterdam, 2010.
http://www.oecd.org/dataoecd/20/6/46006696.pdf
22) 3 o’s: overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek

Versterken innovatieve clusters
door samenwerking overheid,
ondernemers en onderwijs/
onderzoek.
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3.1 Amsterdam Economic Board
Economisch belang
In 2009 gaf de Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
opdracht voor een onderzoek naar hoger onderwijs in relatie tot regionale
ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hieruit bleek onder meer dat
de kennisproductie en de bedrijvigheid in de regio van hoog niveau zijn, maar dat er
onvoldoende uitwisseling is. De economische waarde van de kennisproductie (op
de markt komen van innovaties) werd volgens het rapport onvoldoende
benut. De OECD zag dit als een rem op de economische groei van de regio.
Naar aanleiding hiervan deed de OECD de MRA een aantal aanbevelingen
voor economisch beleid:
•

Ontwikkel een gezamenlijke visie om de aansluiting tussen vraag en aanbod
van kennisinstellingen en bedrijfsleven te verbeteren;

•

Maak een keuze in welke sterke economische sectoren je als MRA de nodige
kritische massa en excellentie voor extra economische groei gaat bereiken;

•

Ontwikkel een meerjarige programmatische aanpak.

Wat speelt er nu
In reactie op de aanbevelingen van het OECD rapport is eind 2010 de Amsterdam
Economic Board (AEB) opgericht. In het oprichtingsconvenant23) van de AEB is

vastgelegd dat de deelnemers zich inzetten om de volgende ambitie te realiseren:
In 2020 tot de elite van Europese stedelijke regio’s behoren en als global business
gateway een economische hotspot van Europa zijn24).

In de AEB werken bedrijfsleven, kennisinstellingen, lokale en regionale overheden
aan de verwezenlijking van die ambitie. Deze samenwerking heeft afvaardigingen
uit de “3 O’s”, ook wel een triple helix-samenwerking genoemd. Elk van de
verschillende O’s van onderwijs/onderzoek, ondernemers en overheden speelt een
eigen rol in de regionale economie.
De provincie is vanaf het begin betrokken geweest bij de AEB. De provincie treedt,
naast gemeente Amsterdam, gemeente Almere en gemeente Haarlemmermeer, op
namens de andere overheden in de Metropoolregio in de Board. De deelname van de
provincie aan de AEB betekent vanzelfsprekend dat de provincie de doelen, ambities
en agenda van de AEB onderschrijft en ze ook actief wil ondersteunen.
De samenwerking in de AEB en de dynamiek die ermee gepaard gaat, is voor de
provincie – net als voor de andere leden – een nieuwe werkelijkheid. Voorheen werd er
op economisch terrein namelijk vaak alleen met mede-overheden gesproken. De
nieuwe werkelijkheid biedt kansen om initiatieven sneller van de grond te krijgen,
vanwege een beter begrip van elkaars wensen en belangen. De verbondenheid via de
AEB vergroot de mogelijkheid om met meer en verschillende partijen initiatieven aan
te pakken en zo een hefboomeffect te bereiken. Hiermee kunnen we de regionale
economie een krachtiger impuls geven dan voorheen. Deze samenwerking kan er ook
toe leiden dat de deelnemende organisaties een eigen belang opzij moeten zetten ten
gunste van het gemeenschappelijke belang.

23) Convenant voor de versterking van de Amsterdamse metropoolregio, 23 november 2010.
24) AEB, De kracht van de metropoolregio Amsterdam, 2011.
http://www.iamsterdam.com/nl/economic-development-board

Kennisproductie en bedrijvig
heid van hoog niveau, maar
onvoldoende uitwisseling.
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Wat willen we bereiken?
De provincie Noord-Holland wil zich de komende 4 jaar inzetten – bestuurlijk en
financieel – om de AEB tot een succes te maken en de economische groei in de MRA
te stimuleren. Daarmee geven wij onze beleidskeuzen en investeringen een
maximaal rendement.
De AEB heeft de OECD-aanbevelingen over economische sectoren opgevolgd.
De partners hebben gekozen voor innovatie-stimulering en samenwerking in
7 economische clusters. Deze keuze is in het najaar van 2010 gemaakt, in de aanloop
van het AEB-oprichtingsconvenant en is mede gebaseerd op desk-research,
interviews en bestuurlijke overleggen in PRES en Kenniskring Amsterdam. Het zijn
de volgende clusters:
•

Financiële en zakelijke dienstverlening

•

Logistiek

•

ICT/eScience

•

Creatieve Industrie

•

Rode Life Sciences

•

Food & Flowers

•

Toerisme en congressen

Voor de provincie Noord-Holland geldt dat een aantal van de AEB-clusters extra
aandacht verdient, vanwege de uitstraling die zij hebben naar de rest van de
provincie óf vanwege raakvlakken met andere provinciale beleidsterreinen. Het gaat
om logistiek, food&flowers, toerisme&congressen en creatieve industrie. Voor de
regio Noord-Holland Noord kiest de provincie namelijk ook voor een clusteraanpak bij
innovatiebevordering (zie § 3.2).
De provincie zal deze 4 clusters vanuit de AEB verbinden met de sterke clusters in
Noord-Holland Noord. Daarnaast zet de provincie in op het verbeteren van de
randvoorwaarden die de verdere ontwikkeling van alle clusters ten goed komt.

Hoe bereiken we dat?
Om de samenwerking, uitgesproken ambitie en initiatieven binnen deze clusters
goed vorm te kunnen geven, heeft de AEB een Kennis- en Innovatieagenda (KIA)
opgesteld25). Met deze agenda stelt de AEB zichzelf een aantal doelen:
•

Economische groei: structureel jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in
de MRA met 1 procentpunt meer dan de rest van Nederland;

•

Regionale specialisatie: bovengemiddelde groei van de 7 clusters door
toegenomen specialisatie ten opzichte van de rest van Nederland;

•

Internationalisering: versterking van de internationale concurrentiepositie en
significante groei van het aandeel nieuwe buitenlandse bedrijven in deze
clusters;

•

Versterking van de kennisinfrastructuur en talentbasis;

•

Verdubbeling van R&D;

•

Verdubbeling van het aantal nieuwe ‘spin-offs’

25) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.

De provincie zet in op een
succesvolle samenwerking
binnen de AEB in 7 clusters
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Clusteraanpak
De AEB is hiermee in geografisch en inhoudelijk opzicht voor de provincie dan ook
een antwoord op het wegvallen van het programma Pieken in de Delta Noordvleugel.
De AEB biedt een structuur en een netwerk om alsnog invulling te geven aan het
ruimtelijk economisch beleid voor het zuiden van de provincie, dat in het voormalige
Piekengebied Noordvleugel werd bediend. Nu zelfs met een intensievere samen
werking dan voorheen. Kennisinstellingen en het bedrijfsleven krijgen nu een
directere rol in de uitvoering van projecten.
Door gebruik te maken van de kennis en het netwerk die aanwezig zijn bij de
kerngroepen en clustertafels worden de clusters van ‘binnenuit’ versterkt en is er voor
de regio ook veel winst te behalen in de cross-overs tussen de clusters. Binnen de AEB
wordt dit onder meer vormgegeven door de werkzaamheden voor de zogenaamde
Humuslaag. Ook kijken de verschillende actoren in de clusters zelf zoveel mogelijk
naar kansrijke dwarsverbanden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de ‘iconische’
projecten Campusvorming en Open Data.
Met deelname in de AEB onderschrijft de provincie de doelstellingen van de AEB en
de ambities die zij heeft geformuleerd in de KIA. De gekozen clusters zijn van belang
voor de MRA, omdat ze in de regio of landelijk een belangrijke rol spelen. Voor
sommige clusters geldt beide. Voor alle clusters geldt dat er een uitdaging ligt om
kruisbestuivingen met andere clusters aan te gaan.
Per cluster gelden vanzelfsprekend verschillende opgaven en
samenwerkingsverbanden. Wel geldt voor alle clusterstrategieën dat zij
een directe of indirecte bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals
zorg, energiegebruik en duurzaamheid. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven
van de clusters. Daarna wordt ingegaan op de provinciale inzet voor enkele clusters.

Duurzaamheid komt terug in
alle clusterstrategieën
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Logistiek
De logistieke clusters rondom Schiphol en het Noordzeekanaalgebied zijn belangrijke
economische pijlers voor de MRA en voor de rest van Nederland. Qua bedragen zijn
het de grootste exporteurs en is het de sector die van alle sectoren de meeste

producten verkoopt buiten de regio26). Het is een schakel tussen grondstoffen en
goederenproductie enerzijds en goederenafzet bij consumenten anderzijds. Een
belangrijke uitdaging in deze sector is een efficiëntere bundeling van de groot
schalige aanwezige logistieke (ICT-)kennis en een betere samenwerking met vooral de
zakelijke dienstverlening. Dit draagt bij aan de ambitie om tot 2020 5% meer groei van
de toegevoegde waarde in dit cluster te behalen dan het Nederlandse gemiddelde.

Food&Flowers
Het Food&Flowers-cluster bestaat uit 2 economische sectoren, die beide onderdeel zijn
van de landelijke Topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen waar in
totaal 75.000 personen werkzaam zijn27). Ten aanzien van het Foodcluster ligt er een
relatie met de Zaanse voedingsindustrie. Bij het Flowers-cluster springt vanzelf
sprekend de Greenport Aalsmeer in het oog als het grootste logistieke, handels- en
kenniscentrum voor sierteelproducten in de wereld. De ambitie binnen dit cluster ligt
vooral in het versneld invoeren van nieuwe technieken in de keten (oprichten van de
Green Life Sciences Hub) en in het verduurzamen van de teelt.

Toerisme&congressen
De MRA behoort tot de top-10 van Europese toeristische bestemmingen en heeft een
sterke naam als internationale congreslocatie. In de toerisme- en congresbranche ligt
er onder meer de uitdaging om met nieuwe producten of technieken de samenhang
binnen het toeristisch product Metropoolregio Amsterdam beter te benutten. Er
liggen nog kansen om de groei van het toerisme naar Amsterdam beter te laten
renderen in de omliggende regio. Dit kan onder meer via het e-Tourismprogramma
(zie ook hoofdstuk 6).

Creatieve industrie
De creatieve industrie bestaat vooral uit de kunsten, media en entertainment en de
creatief zakelijke dienstverlening. Deze sector is niet alleen van belang vanwege de
economische omvang (100.000 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 3,4
miljard euro), maar vooral vanwege de stimulerende werking die creativiteit in het
algemeen heeft voor andere sectoren. Creativiteit is een bron van nieuwe ideeën en
innovatie voor alle soorten beroepen en in die zin ook een essentiële randvoorwaarde
voor innovatiestimulering. Het project Creative Campus is hier een voorbeeld van.

Rode Life Sciences
De rode life sciences-sector in de MRA is de grootste concentratie van kennis en
onderzoek op dat gebied in Nederland. Er is veel wetenschappelijke kennis aanwezig,
die de vertaling naar nieuwe producten echter nog niet vaak genoeg maakt. Binnen
de academische ziekenhuizen, andere kennisinstellingen als Sanquin en Antonie
van Leeuwenhoek en binnen bedrijven in de life sciences is er veel behoefte om deze
kennis te ‘valoriseren’.
Via het Life Sciences Fund Amsterdam – waar de provincie in participeert – is vanaf
2008 een eerste stap gezet om die valorisatie te versnellen. Voor de komende jaren wil
de AEB voor dit cluster een groei van 20% van de werkgelegenheid in de
kennisinstellingen en een verdubbeling van de werkgelegenheid bij bedrijven
bereiken. Dit cluster raakt nauw aan enkele randvoorwaardelijke initiatieven uit de

26) R
 abobank Nederland – Kennis en Economisch Onderzoek, Clusteranalyse metropoolregio Amsterdam, maart 2011.
26) Kennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.
http://www.iamsterdam.com/nl/economic-development-board/over-edba/k-i-agenda
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‘Humuslaag’ van de AEB, zoals de bundeling van verschillende Technology Transfer
Offices in één groot TTO voor de regio. Ook kan dit cluster voor het noorden van de
provincie voordelen opleveren via een koppeling met het medisch cluster.

Financiële en zakelijke dienstverlening
De financiële en zakelijke dienstverlening is het grootste economische cluster van de
MRA, met een bijdrage aan het Bruto Regionaal Product van 34%. Het bestaat uit
70.000 bedrijven, waar 295.000 mensen werken28). Dit cluster is echter minder

homogeen dan bijvoorbeeld de Rode Life Sciences. Een grote uitdaging is hierbij om
een betere aansluiting van (hoger) onderwijsaanbod op de wensen en behoeften van
bedrijven te bereiken.

ICT/e-Science
Evenals creatieve industrie zou het ICT/e-Science cluster evengoed gezien kunnen
worden als een essentiële randvoorwaarde voor innovatiebevordering in plaats van
als een cluster. De dwarsverbanden met andere sectoren en de meerwaarde die ICT als
aanjager van innovatie en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan
hebben, liggen hier voor de hand: zorg, duurzaamheid, veiligheid en onderwijs. Op
die manier kan dit cluster ook voor Noord-Holland Noord voordelen opleveren.
Tegelijkertijd is ICT/e-Science als cluster an sich uiteraard wel degelijk van belang.
Met een toegevoegde waarde van 9 miljard euro is het namelijk verantwoordelijk voor
25% van de ICT-sector in Nederland. Binnen de AEB is de ambitie geformuleerd om
MRA in 2020 tot één van de leidende Smart en Creative Societies te maken.
Aansluiting met Topsectoren en Europees beleid
De activiteiten van de AEB vinden voor een belangrijk deel plaats in de zogeheten
Topsectoren, die door de minister van Economie, Landbouw en Innovatie benoemd
zijn als sectoren die tot de top van de wereld behoren en waar voortdurende
ontwikkeling nodig is om de groeiende, internationale concurrentie aan te kunnen.
Bij de verdere uitwerking van de Kennis- en Innovatieagenda van de AEB zal
nadrukkelijk worden afgestemd met de actielijnen die lopen vanuit het landelijke
Topsectorenbeleid. Een vijfde van de Research en Development van Nederland vindt
plaats in de metropoolregio. De inzet van de AEB is dan ook om een vijfde van de
additionele investeringen van dit kabinet in het kader van het Topsectorenbeleid neer
te laten slaan in deze regio.
Provinciale inzet in de AEB:
Voor onderstaande clusters werkt de provincie aan de verbinding tussen de AEB en
Noord-Holland Noord.
•

Logistiek: de provincie ziet het belang van de dwarsverbanden tussen het cluster
logistiek, Greenport Aalsmeer (zie de provinciale Agenda Landbouw 2012 – 2015)
en het Schipholbeleid (zie § 4.2) en werkt mee aan het leggen van die verbanden.
Dat doet zij ook voor de verbinding met het Food&Flowers-cluster van de AEB en
het cluster Agribusiness in Noord-Holland Noord (zie § 3.2). We zetten ook in op
het realiseren van een top vestigingsmilieu (ACT) voor luchthavengebonden
logistiek in de omgeving van Schiphol (zie § 4.2). Door in te zetten op ACT
verwachten we dat de logistieke sector optimaal ruimtelijk en organisatorisch
geaccommodeerd wordt.

•

Flowers&Food: Het gaat hier bijvoorbeeld om de koppeling van de internationaal
uitmuntende zaadveredelingsbedrijven rondom Enkhuizen met de activiteiten
rondom Greenport Aalsmeer. De provincie is voorzitter van de stuurgroep
Greenport Aalsmeer.

28) K
 ennis & Innovatieagenda, Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, juli 2011.
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•

Toerisme en congressen: de provincie zal het Noord-Holland Noord-cluster
Vrijetijdseconomie en de Leisure Board verbinden met dit AEB-cluster, zodat
interessante productcombinaties gemaakt kunnen worden.

•

Creatieve industrie: de provincie zal, gebaseerd het onderzoek ‘pril maar

kansrijk’29) over de verbindingen tussen creatieve industrie en de

cluster in NHN, inzetten op structurele uitwisseling. Het provinciale
cultuurbeleid kan hier ondersteunend in zijn.
Daarnaast zal de provincie actief de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling
van alle clusters verbeteren:
•

Het verbeteren van de aansluiting van het MKB door middel van inzet van het
Kansenkanon (zie § 3.3)

•

Verbeterde aansluiting van onderwijs op de behoeften van de AEB-clusters door
MBO-instellingen te betrekken en inzet op het vormen van Centra voor
Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise (zie § 5.2);

•

Een bijdrage leveren aan randvoorwaardelijke iconische AEB-initiatieven, zoals
Campusvorming, het Dakfonds, Open Data en Toponderwijs;

•

Het instellen van een EFRO-clusterregeling, in samenwerking met de gemeente
Amsterdam. Hiermee kunnen we een extra bijdrage leveren aan de uitvoering
van de KIA en de iconische initiatieven van de AEB.

Het resultaat hiervan is:
•

600 ondersteunde MKB-ers via Kansenkanon

•

Een EFRO-clusterregeling ter ondersteuning van de KIA

•

Verbinding van (bedrijven binnen) clusters AEB en NHN

Deze resultaten zijn de provinciale bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen
van de AEB zoals beschreven onder “Hoe bereiken we dat”.

Welke andere partijen zijn betrokken?
De AEB is een bestuurlijk overleg met vertegenwoordiging uit bedrijfsleven,
kennisinstituten en overheden. De burgemeester van Amsterdam is de voorzitter en
naast de gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland zijn onder
anderen de volgende personen lid van de AEB: burgemeester Almere, presidentdirecteur Schiphol, algemeen directeur IBM Nederland, algemeen directeur Flora
Holland, voorzitter VNO-NCW regio Amsterdam en de voorzitters College van Bestuur
van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam30).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het totale budget dat beschikbaar is voor innovatiestimulering in Noord-Holland is
€ 1,9 miljoen per jaar. Daarnaast zijn er gedeelde regionale budgetten beschikbaar,
zoals de EFRO-clusterregeling (€ 5,0 miljoen) en de decentralisatie-uitkering van het
Rijk (overgangsregeling Pieken in de Delta, € 4,77 miljoen), waaraan de provincie in
een eerdere fase heeft bijgedragen.
Voor de invulling van de toekomstige S3-strategie in het kader van Europees beleid
(EFRO) heeft de provincie de komende jaren (2013 – 2015) cofinancieringsmiddelen
beschikbaar. De hoogte van dit bedrag is vooralsnog niet vastgesteld.

29) BMC, augustus 2011
30) In totaal bestaat de AEB uit 18 personen.

Provincie verbindt 4 AEBclusters met NHN en verbetert
randvoorwaarden voor alle
clusters.
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3.2 Clustersamenwerking in Noord-Holland Noord
Economisch belang
Zoals eerder aangegeven in de inleiding leveren sterke regionale clusters een
belangrijke bijdrage aan de welvaart in Nederland. Voor economische groei is
blijvende ontwikkeling van bedrijven van belang. Samenwerking in regionale
clusters draagt bij aan deze ontwikkeling en het behoud van de (internationale)
concurrentiepositie van de bedrijven.
Een belangrijke motor van groei is innovatie. Clustervorming werkt innovatie op
twee manieren in de kaart: door het contact worden bedrijven zich nog meer bewust
van producten van andere bedrijven wat innovatie van eigen producten stimuleert
(verhoging onderlinge concurrentie) en door het contact groeit de kans op nieuwe
ondernemingen (nieuwe combinaties).
In meer algemene zin kan door clustervorming een gemeenschappelijk noemer
(behoefte) voor toegespitste opleidingseisen, infrastructuur en gedeelde
voorzieningen ontwikkeld worden. Belangrijk is ook dat door de clustervorming de
banden met andere organisaties zoals onderwijs- en kennisinstellingen veel
doelgerichter kunnen worden aangehaald. Ook via die weg ligt ontwikkeling van
innovaties voor de hand. Het realiseren van die gezamenlijke punten levert bedrijven
individueel economisch voordeel op, in tijd en geld.
Demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat groei op de manier zoals de
afgelopen decennia heeft plaatsgevonden niet meer zal plaatsvinden. Economische
groei in Noord-Holland Noord zal niet meer eenvoudig gerealiseerd kunnen worden
door de groei van het aantal werkenden. Innovatie is een manier om groei te
realiseren dan wel productie te behouden.

Wat speelt er nu
Demografische prognoses voor Noord-Holland Noord laten het volgende zien: daling
beroepsbevolking, groei aandeel ouderen (vergrijzing) en daling aandeel jongeren
(ontgroening), wegtrekken hoger opgeleiden, daling leerlingaantallen en op de
langere termijn daling van de bevolking31).

Kracht van het gebied is het MKB waarbij de aard van het MKB tegelijkertijd ook
beperking vormt voor ontwikkeling regionale sterke clusters. 75% van de werkzame
beroepsbevolking is werkzaam bij het MKB. De toegang van het MKB tot
kennisinstellingen voor het ontwikkelen van innovaties is beperkt waardoor kansen
blijven liggen.
Op nationaal en Europees niveau wordt sterk ingezet op regionale specialisatie en
innovatie waardoor het van belang wordt dat Noord-Holland Noord de eigen kracht
benoemt. Vanuit die kracht kan de samenwerking worden gezocht in het gebied en
daarbuiten. De clusters van de Economic Development Board bieden mogelijkheden
om binnen de provincie extra verbanden te leggen die de provinciale economie als
geheel versterken.

Wat willen we bereiken
Gezien de demografische ontwikkelingen moeten we anders naar groei gaan kijken.
De provincie zet voor Noord-Holland Noord in op behouden en versterken van de
regionale sterke clusters, in plaats van definiëren van groeicijfers in termen van
werkgelegenheidsgroei. Daarvoor ziet de provincie innovatie als belangrijk middel
voor de versterking van de clusters. Het gaat dan om innovatie van
producten en processen. Met name dat laatste zal een bijdrage moeten
leveren aan groei van (arbeids-)productiviteit zonder dat er sprake is van
werkgelegenheidsgroei. Daarnaast wil de provincie de samenwerking en

31) zie ook hoofdstuk 2 Economisch profiel Noord-Holland

Inzetten op behoud en
versterken van 5 regionale
sterke clusters door innovatie.
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uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen
verbeteren zodat bedrijven toegang krijgen tot kennis om te kunnen innoveren. Zoals
eerder gezegd (§ 1.2) gaat het in de komende tijd vooral om het gericht inzetten van
schaarse middelen. Het betekent ook dat ondernemers, onderwijsinstellingen en
overheden moeten samenwerken om concurrentie om arbeidskrachten te voorkomen.
De provincie wil de randvoorwaarden op gebied van ruimtelijke ordening,
bereikbaarheid en leefbaarheid zo goed mogelijk organiseren voor ondernemers en
onderwijs.

Hoe bereiken we dat
De provincie heeft hier de rol van stimulator/makelaar; het aanjagen van initiatieven
via onze invloed, netwerk en/of financiële middelen. Om de effecten van demo
grafische ontwikkelingen op te vangen moeten keuzes gemaakt worden. Ten aanzien
van kenniseconomie en innovatie in Noord-Holland Noord zijn er vier actiepunten:
1)	De provincie kiest voor focus door keuze van vijf regionale clusters die
internationaal toegevoegde waarde bieden en waarbij economische groei door
innovatie leidend is. Daar waar de samenwerking binnen het cluster (nog) niet
voldoende georganiseerd is, zet de provincie zich in voor een efficiënte vorm van
samenwerking gericht op innovatie en versterking. Deze samenwerking moet
voor 2013 leiden tot een ontwikkelingsstrategie of uitvoeringsprogramma
waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de innovatie en
concurrentiekracht.
2)	De provincie zet haar eigen instrumenten op het gebied van ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer en milieu binnen de wettelijke mogelijkheden
ondersteunend in voor het creëren van optimale voorwaarden voor ontwikkeling
regionale clusters in NHN.
3)	De provincie zet het instrument Kansenkanon in ter versterking van innovatie
en samenwerking binnen het MKB (zie § 3.3)
4)	De provincie werkt aan het verbinden van de regionale clusters in NHN en NHZ
en de topsectoren. De provincie werkt mee aan het specifiek maken van cluster
overstijgende vragen voor bijv. arbeidsmarkt en onderwijs (zie hoofdstuk 5).
Ad actiepunt 1
In het gebied Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en
West-Friesland) kiest de provincie voor vijf clusters32):
1)

Vrijetijdseconomie,

De vrijetijdseconomie omvat vooral de activiteiten van ondernemers op het gebied
van overnachtingen en recreatie. Huidige kenmerken van ondernemers in het cluster
zijn kleinschaligheid en versnipperdheid. De vrijetijdseconomie wordt grote kansen
toegedicht in het licht van demografische ontwikkelingen: meer 65+’ers die recreëren
en ontwikkeling van zorg in combinatie met toerisme. De veelzijdigheid van
landschappen in NHN en de daaraan verbonden historie bieden volop mogelijkheden
voor samenwerking en opschaling. In dit cluster is grote behoefte aan innovatie en
vernieuwing om bezoekers te blijven trekken. Een belangrijk middel kan hierbij een
leisureboard zijn die op strategisch niveau de innovatie en vernieuwing benadert. De
nadere uitwerking en provinciale rol daarin wordt uitgewerkt in het hoofdstuk
Toerisme en watersport.
2)

Maritiem, marien en offshore

Maritiem, marien en offshore heeft sterke wortels in Den Helder door de offshoreactiviteiten vanaf de luchthaven en de zeehaven. Op Texel is het NIOZ-instituut
gevestigd dat internationale faam heeft op marien onderzoek. Met de samenwerking
tussen ondernemers en onderzoekers in de visserijketen in Blueports worden ook
32) z ie ook onderbouwing Ontwikkelingsperspectief 2015, Regio op eigen kracht, KvK april 2008,
http://www.bk.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/real-estate-and-housing/nieuws/nieuwsarchief/nieuwsarchief-2010-2011/
nieuwsberichten-2008/ontwikkelingsperspectief-2015-regio-op-eigen-kracht/
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andere delen van NHN bij dit cluster betrokken. Op het gebied van expertise en
onderwijs zijn partners reeds verbonden in Maritime Campus Netherlands (MCN). De
uitdaging voor dit cluster is het verbinden van de specifieke kennis en kunde, zowel
in het gebied als daarbuiten. De provincie ziet mogelijkheden in het creëren van
massa door bijvoorbeeld verbinding van Den Helder met IJmuiden.
3)

Medisch.

Het medische cluster kent een aantal onderdelen en directe verbanden met andere
clusters. Zo is er expertise over en productie van isotopen bij NRG/ECN in Petten.
NRG/ECN is meteen ook een expertisecentrum voor duurzaamheid en duurzame
energie in het bijzonder. Verder kan het Medisch Centrum Alkmaar haar
kennispositie op het gebied van gezondheid uitbouwen, waarbij kansen liggen door
verbindingen met het cluster agribusiness (gezonde voeding). Het laatste onderdeel is
de ontwikkeling van zorgeconomie. Vanwege de aanwezige kennis heeft het cluster
potentie, voor de bedrijven en kennisinstellingen ligt de opdracht om deze potentie te
ontwikkelen. De provincie verkent met het bedrijfsleven en onderwijs de behoefte
aan en meerwaarde van een board.
4)

Agribusiness

De agribusiness bestaat uit alle primaire landbouwactiviteiten die het gebied rijk is:
vollegrondsgroenteteelt, zaadveredeling, akkerbouw, fruitteelt, visserij en
aquacultuur, bollenteelt en veehouderij, en de aanwezigheid van daaraan
gerelateerde bedrijvigheid als bijvoorbeeld logistieke bedrijven, groentenverwerkers
en handelsbedrijven. 65% van de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord is in de
landbouw. Iconen van dit cluster Agriboard Noord-Holland Noord zijn Agriport A7,
Seedvalley en de bollen in het Noordelijk Zandgebied. Floriade 2022 kan gekoppeld
aan een vernieuwende ruimtelijk-economische ontwikkeling en een toekomstig
icoon worden. Algemene ambitie is om het Verscentrum van Europa te worden. De
belangrijkste thema’s en ambities in het cluster agribusiness worden, in zoverre deze
de provincie raken, uitgewerkt in de agenda Landbouw.
5)

Duurzame energie,

Kansen binnen het cluster duurzame energie bestaan vooral voor offshore
windsector, biomassavergassing, duurzaam bouwen en innovatie. De reeds
aanwezige offshore-industrie in IJmuiden en Den Helder biedt kansen om ook in de
offshore windenergie sterk te worden. ECN, HVC en TAQA zijn krachtige spelers die
ambities hebben in het ontwikkelen van GroenGas via vergassing. De aanwezige
infrastructuur (gas en biomassastromen) rondom Alkmaar geeft een belangrijke
voorsprong om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen. Noord-Holland
heeft een grote bouwsector met een flink aantal innovatieve bedrijven. Zij geven een
sterke impuls aan de ontwikkeling van nieuwe energie(besparings)concepten voor de
gebouwde omgeving.
De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer van de oprichting van een
EnergyBoard. De EnergyBoard moet sturing gaan geven aan de versterking en
ontwikkeling van het cluster duurzame energie. Vooruitlopend op de EnergyBoard is
de energieregio NHN opgericht, voornaamste impuls voor deze oprichting is de
vestiging van TAQA in de regio Alkmaar. Voor verdere uitwerking zie het
Koersdocument Duurzame Energie.

Wat is een board en waarom zijn ze nodig?
In het economische beleid op Europees, nationaal en regionaal niveau staat de
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden (drie O’s) centraal. De
samenwerking gebeurt in de dagelijkse gang van zaken van projecten maar het is
ook nodig om voor de lange termijn te kijken naar de gezamenlijke thema’s in een
cluster. Dat lange termijnoverleg wordt gevoerd in een ‘board’ oftewel stuurgroep.
Dit overleg wordt per cluster georganiseerd omdat elk cluster unieke thema’s heeft.
Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de historie (is er een geschiedenis van
samenwerking) en aard van bedrijven (grootte en diversiteit van producten en
diensten). De provincie speelt een belangrijke rol in het verzamelen van
clusteroverstijgende vragen, zoals toegespitst onderwijs of specifieke vragen over
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ruimtelijke ordening. Elke board kan dat voor het eigen cluster aangeven, waarna
het aan overheden en onderwijsinstellingen is om hier op te reageren.
Naast de inhoudelijke focus wordt uit de onderstaande figuur duidelijk dat het de
provincie ook gaat om verbinden van de verschillende clusters. De vraagbundeling en
samenhang levert vragen op die in alle clusters spelen. Bij arbeidsmarkt en onderwijs
gaat het bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel dat
in alle clusters nodig is (zie elders in de agenda). Bij innovatie gaat het over het
realiseren van nieuwe kansen binnen een cluster en tussen clusters.
Technieken die ontwikkeld worden in het maritieme-mariene cluster
kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld offshore wind ontwikkelingen.
De vraagbundeling leidt ook tot onderwerpen die door de overheden (provincie en
gemeenten) kunnen worden opgepakt (actiepunt 2).

Actiepunt 4 sluit naadloos aan op de rol van de provincie als middenbestuur. Juist
door het regio-overstijgende overzicht kan de provincie de clusters in Noord-Holland
Noord en Zuid (AEB) en de nationale topsectoren met elkaar verbinden. Het gaat met
name om de clusters
NHN:Agribusiness, toerisme, duurzame energie, medisch
AEB: flowers&food, logistiek, toerisme en congressen, rode life sciences (zie § 3.1)
Topsectoren: tuinbouw en uitgangsmaterialen en agrofood, energie, lifesciences &
health.
De provincie brengt de innovatiekennis die ontwikkeld wordt in de humuslaag in de
AEB over aan de clusters in NHN.
Resultaten:
Voor het realiseren van innovatie ligt de sleutel bij het bedrijfsleven. De provincie zet
de clusteraanpak in om innovatie te stimuleren. De afrekenbare doelen zijn daarom
gericht op het proces van clustervorming en –versterking:
•

Per cluster is voor 2013 een samenwerkingsvorm georganiseerd (vgl. met
Agriboard of Energyboard) of is vastgesteld welke manier van samenwerking
bijdraagt aan innovatie in het cluster.

•

Per cluster is voor 2013 een ontwikkelingsstrategie of uitvoeringsprogramma
vastgesteld waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de
innovatie en concurrentiekracht. De provincie richt zich ook hier op de
totstandkoming van randvoorwaardelijke iconische projecten (zie ook § 3.1).

Welke andere partijen zijn betrokken
De provincie werkt nauw samen met de Kamer van Koophandel Noordwest en de
gemeenten in het gebied. De Kamer van Koophandel vervult een belangrijke rol in
het verbinden van ondernemers aan dit gedachtegoed. Voor sommige clusters bestaat

Naast samenwerking en focus
per cluster zet de provincie in op
de dwarsverbanden tussen
clusters
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al een board waaraan bedrijven en onderwijsinstellingen aan deelnemen. Een

voorbeeld is de Agriboard NHN33) met zo’n 18 leden die de verschillende belangen
vertegenwoordigen. Omdat bedrijven goed geschoold personeel nodig hebben, is de
samenwerking met onderwijsinstellingen belangrijk. Wij voeren hierover
gesprekken met onder meer InHolland Alkmaar en het Clusiuscollege.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft vanwege haar inzet voor economische
stimulering een belangrijke rol gespeeld in de vorming ervan. De inzet van ONHN
wordt verder beschreven in § 7.2. Voor specifieke middelen voor het MKB, zie § 3.3.
Verder is een belangrijk middel de (bestuurlijke) inzet voor het overbrengen van
kennis en het creëren van een efficiënt netwerk waarin ondernemers en onderwijs
elkaar treffen.

3.3 Innovatie bij het Midden- en Kleinbedrijf
Economisch belang
Het MKB is onmisbaar voor de economische groei in Noord-Holland, als partner in
projecten en onderdeel van commerciële ketens, maar ook als bron voor nieuwe
ideeën en producten. Veel nieuwe producten vinden hun oorsprong in het werk van
één of enkele ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de technologie van TomTom.
Het MKB verdient de extra aandacht, omdat kleine ondernemers minder
mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling hebben dan grote bedrijven,
bijvoorbeeld vanwege een slechte aansluiting op financieringsmogelijkheden.
Hetzelfde geldt voor de stap die komt na onderzoek en ontwikkeling, het op de markt
brengen van het idee. Daarin hebben ondernemers vaak minder kennis en ervaring
dan grotere spelers op de markt. Ook hebben ondernemers doorgaans minder
aansluiting op regionale kennisstromen en netwerken. De provincie wil hen helpen
bij het overbruggen van deze knelpunten.

Wat speelt er nu?
De clusteraanpak die de provincie voor innovatiestimulering hanteert in het zuiden
en noorden van Noord-Holland, is een sectorspecifieke benadering. Per cluster kan de
regio zo, met de relevante kennis en spelers uit de 3 O’s, op maat inspelen op de
belangrijkste uitdagingen en kansen. Gezien de ambities van de AEB en de iconische
initiatieven die zij benoemt, zal dit vorm krijgen in grote projecten, met een brede
regionale samenwerking.

Wat willen we bereiken?
Naar verwachting zullen vooral grote organisaties hieraan bijdragen en van kunnen
profiteren. Deze ervaring hebben we onder meer opgedaan bij Pieken in de Delta34).
De provincie vindt het echter ook van groot belang om het MKB te kunnen laten
aansluiten op de AEB en om innovatie binnen het MKB afzonderlijk te
blijven stimuleren. Wij zullen het programma Kansenkanon voortzetten,
opgesplitst in een Noord- en een Zuidvariant. Daarnaast willen we het
MKB in Noord-Holland zoveel mogelijk laten profiteren van het Topsectorenbeleid
van het ministerie van E,L&I en willen we het MKB een plek geven in ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid, ook weer in samenhang met Rijksbeleid (zie het kader
Inkoopbeleid).

33) http://www.agriboard.nl
34) Pieken in de Delta – Evaluatie Subsidieregeling, bureau Berenschot 2010, in opdracht van
Ministerie van Economische Zaken.

Het MKB krijgt extra aandacht
door inzet Kansenkanon
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De kern van het inkoopbeleid 2009-2012 is: de inkoopfunctie is een
krachtige impuls voor de realisatie van provinciale doelstellingen.
In de afgelopen jaren is de inkoopfunctie van de provincie sterk gewijzigd. Bij het
formuleren van het inkoopbeleid is daarom aansluiting gezocht bij het beleid van
de provincie. De hoofdlijnen hiervan zijn uitgewerkt in de diverse directieplannen
en actieprogramma’s. Voor de Economische Agenda zijn vooral de speerpunten
MKB en innovatie van belang:
1	De provincie wil het midden- en kleinbedrijf een eerlijke kans geven, zonder
schending van de (Europese)regelgeving. Door de raamovereenkomsten op te
splitsen in verschillende percelen heeft de provincie ook kansen geboden aan
het MKB om deel te nemen aan de aanbestedingen. Binnen iedere fase van het
inkoopproces zijn er mogelijkheden om de toegang van het midden- en
kleinbedrijf te stimuleren c.q. de belemmeringen te beperken. Hierbij valt o.a.
te denken aan:
a

Het verlagen van de administratieve lasten voor inschrijvers;

b

Het vroegtijdig betrekken van partijen bij de aanbestedingen;

c	Creëren van kansen voor starters en nieuwkomers in de verschillende
branches;
d	Het optimaliseren van voorlichting over de aanbestedingsprocedures en de
mogelijkheid tot onderaanneming en inschrijven als combinatie;
2	Innovatie: Het aantal uit te voeren realisatie(infrastructuur)opdrachten neemt
de komende jaren sterk toe en zal naar verwachting in de toekomst nog verder
toenemen. Om deze toename van het aantal opdrachten op te kunnen vangen
(met een gelijkblijvende of krimpende organisatie) is een andere organisatie,
werkwijze en benadering van de markt nodig. Dit betekent dat de provincie
naar mogelijkheden zoekt om minder intensief bij de uitvoering van
opdrachten betrokken te zijn, maar vooral als regisseur van de realisatie. Dit
kan onder andere bereikt worden door meer ruimte te bieden aan innovatie
door het bedrijfsleven. Met andere woorden, als opdrachtgever zet de provincie
in op WAT zij wil zien als prestatie en veel minder op HOE iets moet gebeuren.
Voor de inkoopfunctie betekent dit dat in de komende jaren de samenwerking
tussen Sector Inkoop en de Directie B&U wordt verstevigd, om een uniforme
wijze van werken in het inkoopproces gericht op functioneel specificeren op de
beste manier vorm te geven. De provincie ziet innovatie ook als sleutel voor het
bevorderen en creëren van (hoogwaardige) werkgelegenheid, duurzame
ontwikkelingen en producten. Vanuit de inkoopfunctie wil de provincie aan
deze doelstelling bijdragen door bij het beantwoorden van de inkoopbehoefte
gebruik te maken van het innovatieve vermogen van de markt om zelf met
oplossingen te komen. De provincie zal het innovatieve vermogen van de
markt ook gebruiken bij het creëren van een duurzame (gebruiks)omgeving,
zoals energiezuinige en onderhoudsvriendelijke installaties en verlichtings
concepten.

Hoe bereiken we dat?
Kansenkanon
De afgelopen jaren heeft het programma Kansenkanon II – uitgevoerd door Syntens
en gefinancierd door Europa, de provincie en de gemeente Amsterdam – veel
opgeleverd. Zo zijn er circa 100 fte’s gecreëerd, tussen de 5 en 10 miljoen euro aan

investeringen uitgelokt en bijna 200 R&D-projecten uitgevoerd35). Deze resultaten
werden onder meer bereikt door 1-op-1-advisering over vermarkting van ideeën en
door Innovatie Actie Plannen, die op maat voor ondernemers werden opgesteld.

35) Bijzonder innovatief Noord-Holland, Kansenkanon 2008 – 2010.
http://www.syntens.nl/kansenkanon/Pages/home.aspx
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De provincie zal deze formule de komende 4 jaar dan ook voortzetten, aangepast aan
recente ontwikkelingen. In de komende periode zullen de activiteiten van
Kansenkanon worden opgesplitst in twee varianten: één voor het zuiden van de
provincie – geïntegreerd in het AEB-programma ‘Integratie Kennis, Kunde, Kassa’
– en één voor het noorden, als ‘KansenKanon Noordwest-Holland’.
Integratie Kennis, Kunde, Kassa (IKKK) en KansenKanon Noordwest-Holland
Naar aanleiding van de Kennis- en Innovatieagenda en de uitgesproken ambities van
de AEB, hebben een aantal uitvoeringsorganisaties zich verenigd in het programma
‘Integratie Kennis, Kunde, Kassa’, ter ondersteuning van de (iconische) projecten in
de KIA36). De inhoudelijke initiatieven uit de 7 clusters en de randvoorwaardelijke
projecten van de Humuslaag van de AEB, kunnen met hulp van IKKK sneller
uitgevoerd worden. IKKK richt zich op de metropoolregio en om het MKB hier goed bij
aan te sluiten, zijn de activiteiten van Syntens die in het kader van Kansenkanon in
het zuiden van de plaatsvinden, ook hierin ondergebracht. De provincie draagt met
cofinanciering bij aan IKKK. Op deze wijze zorgen wij dat het MKB van AEBontwikkelingen kan profiteren en een bijdrage kan leveren aan de uitvoering.
Voor de Kansenkanon-activiteiten in het noorden van de provincie heeft Syntens een
vervolg gevonden in Kansenkanon Noordwest-Holland. Ook hier staat 1-op-1advisering centraal, naast het samenbrengen van ondernemers en benutten van
kennis. Hiermee kan het MKB in Noord-Holland Noord ook worden geholpen
knelpunten op te lossenbij het vermarkten van nieuwe producten. De provincie zal er
hierbij op toezien dat dit analoog aan de clusteraanpak voor deze regio gebeurt (zie
eerder bij Noord-Holland Noord). Specifiek voor de toeristische sector beidt
Kansenkanon extra mogelijkheden om het MKB te stimuleren (zie de passage bij
toerisme op pagina).
Uiteindelijk levert de inzet van het Kansenkanon 800 ondersteunde MKB’ers per jaar
op. Daarnaast leert de ervaring uit de periode 2008 – 2010 dat Kansenkanon eveneens
zorgt voor ongeveer € 4 miljoen aan R&D-investeringen en € 11 miljoen aan private
vervolginvesteringen (bij een bereik van 3200 ondernemers)37).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Voor cofinanciering aan de 2 Kansenkanonvarianten heeft de provincie middelen
beschikbaar vanuit de provinciale cofinanciering voor EFRO-projecten (omvang
€ 8 miljoen).

36) Projectplan IKKK – oktober 2010. Het gaat om de organisaties AIM, Syntens, AiB en de kennisinstellingen VU, Vumc, UvA en AMC.
Dit programma wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit EFRO-middelen.
37) Bijzonder innovatief Noord-Holland, Kansenkanon 2008 - 2010
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Innovatie en ondernemerschap
– interview met Sjaak Beemster

Maar daar bleef het niet bij, want ook

de eigen muren van je bedrijf en zelfs

fruittelers, de Agriboard Noord-Holland

van je branche kijkt.”

Als eigenaar van aannemersbedrijf

Noord en koeltechnische bedrijven

Howa Bouwgroep BV wil Sjaak Beemster

zitten om tafel om dit idee tot een succes

De provincie Noord-Holland steunt het

anderen inspireren door meer dan het

te brengen.

innovatieprogramma Kansenkanon van

reguliere te doen. Juist in deze tijd

Syntens door middel van een Europese

waarin in geld en tijd schaars zijn,

Beemster is enthousiast over wat

cofinanciering. Dankzij het

maakt Beemster bewust tijd vrij voor

Syntens doet voor ondernemers: “wat

Kansenkanon zit een ondernemer als

het bezoeken van externe

ondernemers nodig hebben is dat zij de

Sjaak Beemster sneller aan tafel met

bijeenkomsten. “Tijdens bijeenkomsten

successen en goede voorbeelden van

experts, bedrijven en/of

ontmoet je mensen die bedrijfsmatig

anderen zien. Daarentegen moeten zij

kennisinstellingen die ondersteunen in

meer overeenkomsten met je hebben

zelf de wil hebben om te innoveren, het

de volgende stap van het succesvol

dan je zou denken. Het is voor een

maakt niet uit of je veehouder of

uitvoeren van een idee.

ondernemer belangrijk dat hij andere

stratenmaker bent, als je maar buiten

partijen ontmoet.”
Innovatiecentrum Syntens organiseert
dit soort bijeenkomsten. Speciaal voor
ondernemers die nieuwe diensten
willen ontwikkelen, of zich meer willen
onderscheiden met duurzame
oplossingen. In samenwerking met
Syntens werkt Sjaak Beemster aan een
nieuwe duurzame koelcel. Tuinders
gebruiken de koelcel om hun fruit te
bewaren tot verdere transport.
Vergeleken met andere koelcellen
gebruikt dit exemplaar veel minder
energie en kan warmte terugleveren.
Een mooi idee, en ook de Universiteit
Wageningen en de Hogeschool van
Amsterdam reageerden enthousiast.
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Werklocaties
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Inleiding
Een basisvoorwaarde voor een goede concurrentiepositie van Noord-Holland is te
beschikken over voldoende en kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden voor
bestaande en nieuwe bedrijven op werklocaties. Daarom is voldoende en gedif
ferentieerde ruimte voor economische activiteiten als provinciaal belang verankerd
in de provinciale structuurvisie38).
Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het efficiënt benutten van de
bestaande terreinen staan centraal in een periode waarin overaanbod aan
bedrijventerreinen dreigt en voor kantoorlocaties al aanwezig is. Voorwaarden voor
zo’n zorgvuldige planning zijn gesteld in de provinciale structuurvisie. De SERladder die daarbij wordt gehanteerd geeft prioriteit aan herstructurering van
bestaande locaties boven het aanleggen van nieuwe locaties.
In deze Economische Agenda verstaan we onder het thema werklocaties zowel de
afzonderlijke werklocaties in de zin van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en
detailhandelslocaties als de economische mainports: Schiphol, de havens langs het
Noordzeekanaalgebied en de Greenport Aalsmeer (in relatie met Agriboard NoordHolland Noord).

4.1 Schiphol
1 Economisch belang
Schiphol en omgeving hebben zich sinds de introductie van het ‘mainportbeleid’
(Vierde Nota Ruimtelijke Ordening) eind jaren ’80 sterk kunnen ontwikkelen. Het
nationale beleid voor mainports was gericht op het versterken van Schiphol en de
haven van Rotterdam als logistieke hotspots, gevoed door een betrouwbaar en
uitgebreid netwerk van verbindingen met de belangrijkste economische regio’s in
de wereld. De basis voor het succes lag dus in het accommoderen van de netwerk
economie door het versterken van de aanwezige internationale vervoersknoop
punten. De luchtvaart (passagiersvervoer en luchtvracht) van en naar Schiphol is
vanaf deze periode tot nu sterk gegroeid, met name in de jaren ’90. Na 2000 echter
is de groei afgevlakt. Het mainportbeleid richtte zich van begin af sterk op logistiek
en distributie als spin-off van de luchthaven (‘Nederland Distributieland’),
waardoor er aan luchtvracht gerelateerde logistieke complexen rond Schiphol
(Schiphol Zuid, Zuidoost, Oude Meer, Schiphol Oost, en Fokker terrein) zijn
ontstaan. Deze ontwikkeling zet zich nog steeds door (zie de ontwikkeling van
ACT).

38) Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid, 21 juni 2010,
www.noord-holland.nl/web/show/id=84845
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Ontwikkeling passagiers- en vrachtvervoer Schiphol
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De Schipholregio is ook aantrekkelijk als vestigingsplek voor bedrijven die
coördinerende diensten leveren voor de Europese markt van mondiaal opererende
bedrijven. Het netwerk van rechtstreekse verbindingen naar de belangrijkste
economische regio’s in de wereld is voor internationaal opererende bedrijven een
belangrijk en soms cruciaal vestigingsargument. Wat nadrukkelijk ook meespeelt,
is de bijna ideale geografische ligging van Nederland in West-Europa (tussen de
belangrijkste markten Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk), de
aanwezigheid van een grootstedelijke omgeving van hoofdstad Amsterdam, met
zijn hoogwaardige arbeidsmarkt, stedelijke woonmilieus, culturele en

De Metropolitane strategie
is richtinggevend voor de
ontwikkeling van de
Schipholregio

recreatieve voorzieningen, en kennisinstellingen, en institutionele
voordelen zoals het fiscale klimaat, veiligheid en politieke stabiliteit. Dit
geheel overziende, heeft de regio (Metropoolregio Amsterdam en Randstad) ertoe
gebracht om vanaf 200439) een ‘metropolitane strategie’ te voeren voor het

ruimtelijk economische beleid. De metropolitane strategie gaat ervan uit dat de
kracht van de Metropoolregio ligt in een combinatie van bovengenoemde factoren.
Concurrerende metropolitane regio’s kenmerken zich door soortgelijke
vestigingsvoordelen.

39) D
 e metropolitane strategie werd geïntroduceerd in de Economische Strategie Randstad (2004) en de Vierde Noordvleugelconferentie (2005)
en voor de Schipholregio verder uitgewerkt in de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (2009).
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Het economisch belang is ook af te meten in termen van werkgelegenheid en
toegevoegde waarde. Schiphol is goed voor zo’n 60.000 rechtstreekse banen en zo’n
60.000 indirecte werkgelegenheid. De toegevoegde waarde wordt geschat op zo’n

1,5% van het BBP, dat wil zeggen zo’n 9 miljard euro40). In onderstaande grafieken
wordt de werkgelegenheid op werklocaties die in sterke mate luchthaven- en
luchtvaart georiënteerd zijn, weergegeven. Op deze kantoor- en bedrijfslocaties
werkten in 2010 in totaal meer dan 100.000 personen 41).

Werkgelegenheid Schipholgebonden kantoorlocaties 2006-2010
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40) Luchtvaartnota, april 2009.
41) Uit Monitor Ontwikkelingsstrategie REVS 2010, Bestuursforum Schiphol september 2011.
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2 Wat speelt er nu?
2.1 Uitvoering Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio
In het Bestuursforum Schiphol (BFS) werken de provincie Noord-Holland, de
gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol Group samen aan de
ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio. In 2009 hebben het BFS
en de provincie Noord-Holland de Ruimtelijk Economische Visie Schiphol (REVS)
2009-2030 vastgesteld. In de REVS legt de regio haar visie neer voor de verdere
economische ontwikkeling van de regio. In de REVS staat de ‘metropolitane
strategie’ centraal. Hiermee ligt het accent niet meer op het versterken
van het economisch complex van de luchthaven (de centrale gedachte
van het mainportbeleid), maar op samenhang van metropoolregio en
luchthaven. Uit metropolitane strategie van de REVS volgen voor de komende jaren
de volgende opgaven:
•

Het versterken van de airportcorridor Schiphol-Amsterdam. De corridor tussen
Hoofddorp/Schiphol en de Zuidas is het visitekaartje en internationale
toegangspoort van de metropoolregio. Deze corridor heeft twee toplocaties voor
kantoren, maar is in ruimtelijke zin nog te weinig een eenheid, en te weinig
geïntegreerd in de stad. Ook zijn de OV verbindingen niet op het excellente
niveau zoals we dat in concurrerende regio’s zien.

•

Het versterken van het onderscheidend vermogen van werklocaties. Dit
betekent een betere ruimtelijke inpassing, meer ruimtelijke kwaliteiten, meer
differentiatie en meer vermenging in plaats van monofunctionaliteit.
Kwaliteit in plaats van kwantiteit moet het credo zijn.

•

Modernisering van het selectief vestigingsbeleid voor bedrijfsvestigingen.
Selectiviteit moet aansluiten op de dynamiek van de internationale markt. De
opgave is om het accent te verschuiven van toetsing van bedrijven naar het
sturen van locatieontwikkelingen die beter aansluiten bij de wensen van de
doelgroepen.

•

Inzetten op een clusterstrategie. In de Schipholregio is een tiental kansrijke
clusters geïdentificeerd. Het gaat om bedrijfsclusters als ‘aerospace’, ‘ICT’,
‘mode’, ‘life science’, ‘financiële dienstverlening’, ‘versgoederen’, enzovoort.
Deze clusters opereren in een keten van toeleveranciers, afnemers, enzovoort,
en stellen specifieke eisen aan hun bedrijfsomgeving. De opgave is om deze
clusters zodanig te faciliteren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In de Ruimtelijk Economische
Visie Schipholregio wordt
aangegeven welke ruimtelijk
economische ontwikkeling
prioriteit heeft
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De REVS legt dus onder meer vast welke ruimtelijk economische ontwikkelingen
van prioritair belang worden geacht voor het versterken van de internationale
concurrentiepositie en doet een voorzet hoe het beste invulling gegeven kan worden
aan selectief vestigingsbeleid voor Schipholgebonden bedrijven.
De REVS wordt geconcretiseerd in de ‘Ontwikkelingsstrategie REVS’. De
Ontwikkelingsstrategie is een programma voor de ontwikkeling van werklocaties
in de Schipholregio. In de Ontwikkelingsstrategie spreken de partijen van het
Bestuursforum Schiphol af aan welke kwantitatieve en kwalitatieve rand
voorwaarden de locatieontwikkelingen moeten voldoen om de internationale
concurrentiepositie van de regio te versterken. Hierbij wordt uitgegaan van de visie
die in de REVS is neergelegd.

Afspraken over selectieve ontwikkeling Schiphol
Aan de Tafel van Alders hebben Rijk, regionale overheden, luchtvaartsector en

omwonenden in 200842) afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Schiphol tot
2020. Op basis van een totale groeiverwachting van 580.000 vliegtuigbewegingen
rond 2020 is geconstateerd dat, vanwege wettelijke vastgestelde milieuruimte,
deze marktvraag niet op Schiphol kan worden geaccommodeerd. Aan de Tafel van
Alders is gekozen voor een selectieve ontwikkeling van Schiphol. Dit betekent dat
Schiphol zich bij capaciteitstekorten moet richten op verkeer dat van belang is voor
het verbindingennetwerk, het zogenaamde mainportgebonden of knooppunt
gebonden verkeer. Partijen hebben afgesproken dat er tot 2020 niet meer dan
510.000 vliegtuigbewegingen per jaar op Schiphol mogen worden geaccommodeerd.
Voor de overige 70.000 bewegingen is inzet van regionale luchthavens (bijvoorbeeld
Lelystad en Eindhoven) noodzakelijk.
2.2 ACT
Sinds 2005 werken de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC
en Schiphol Group samen om Amsterdam Connecting Trade (ACT) te realiseren: een
ambitieus programma voor de ontwikkeling van een drietal logistiek georiënteerde
bedrijventerreinen, een multimodaal logistiek systeem en een deel groen
ontwikkeling (Geniepark). ACT is enerzijds bedoeld om de vraag naar luchtvracht
georiënteerde logistieke bedrijfsruimte te accommoderen en aan de andere kant de
concurrentiepositie te versterken door een hoogwaardig, duurzaam en efficiënt
vestigingsmilieu te realiseren. ACT bestaat uit de terreinen Schiphol Zuidoost,
Schiphol Logistics Park en A4 Zone West. ACT wil diverse vervoersmodaliteiten (te
lucht, over de weg, per spoor en over het water) efficiënt aan elkaar verbinden zodat
er een multimodaal logistiek knooppunt ontstaat. Een belangrijke ambitie is om de
terreinen onderling efficiënt te ontsluiten via een Ongestoorde Logistieke
Verbinding (OLV), een vrije vrachtbaan die snelle goederentransport van Schiphol
naar de terreinen en overslagpunten (terminals) mogelijk maakt. De OLV heeft een
aftakking van Schiphol naar Greenpark Aalsmeer via de nieuwe N201. Om
goederenvervoer per spoor mogelijk te maken, is een terminal nodig bij Hoofddorp
in het gebied A4 Zone West, die aansluit op het HSL spoor. Deze ‘HST Cargo
Terminal’ is een van de projecten van ACT waarvoor het kabinet een bijdrage heeft
gereserveerd (11 miljoen euro). Het Rijk heeft eveneens een bijdrage gereserveerd
voor de realisatie van de OLV Greenport (8,3 miljoen euro).

42) Aldersadvies aan het kabinet (oktober 2008)
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Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
(SMASH)
Volgens het regeerakkoord en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
zijn Amsterdam en Schiphol van nationaal ruimtelijk belang en is er sprake van
Rijksverantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van dit gebied. Als redenen
hiervoor worden genoemd de nationale baten en lasten van de stad en de
luchthaven en de beperkte doorzettingsmacht van provincies en gemeenten in de
regio om gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot stand te brengen.
In de Schipholregio komen volgens het Rijk een groot aantal rijksbelangen- en
opgaven samen, waaronder de mainportontwikkeling, de Zuidas, de greenports,
het vervoers- en energienetwerk en de woningbouwopgaven. Het Ministerie van
I&M constateert daarbij dat niet al deze opgaven op de nu voorziene manier
kunnen worden ingepast. Het Rijk vindt het daarom nodig te komen tot heldere
keuzes. Vanwege de gesignaleerde ruimtelijke vraagstukken en het gebrek aan
samenhangende rijksaansturing is het ministerie een rijksprogramma gestart
om te komen toe een Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer (SMASH). Omdat SMASH veel verschillende overheden en
sectorpartijen raakt heeft het programma SMASH een bestuurlijk Stuurgroep
opgericht, waarin naast het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeenten
Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol participeren. De Stuurgroep treedt
op als eerste overlegorgaan voor SMASH en de actualisatie van

Luchthavenindelingbesluit 43)(LIB). Via deze stuurgroep kunnen we onze
ruimtelijk economische belangen behartigen.

43) H
 et Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is een AMvB op basis van de Wet Luchtvaart en bevat regels waarbij beperkingen zijn gesteld ten aanzien
van de bestemming en het gebruik van de grond, voor zover die beperkingen noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in
verband met de nabijheid van de luchthaven.
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2.3 SADC
Ten behoeve van de ruimtelijk economische ontwikkeling van de Schipholregio
hebben in 1987 de provincie Noord-Holland, gemeenten Haarlemmermeer en
Amsterdam en Schiphol Group het Bestuursforum Schiphol (BFS) opgericht en de
regionale ontwikkelingsmaatschappij Schiphol Area Development Company
(SADC). Het BFS is het kaderstellend bestuurlijk platform voor de Schipholregio en
formuleert beleid zoals de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio. SADC heeft
zich sinds 1987 beziggehouden met terreinontwikkelingen en marketing en
acquisitie op basis van de gestelde kaders van het BFS. In 2009 hebben alle partijen
in het BFS besloten een nieuwe fase met SADC (SACD-III) in te gaan. Met SADC-III
zijn de belangen van de vier aandeelhouders in SADC gelijkgetrokken. De provincie
vergrootte daarmee haar belang van 18,1% naar 25%. Daarnaast is een kapitaals
injectie van € 20 miljoen per aandeelhouder afgesproken, waarvan het grootste deel
overigens in de vorm van grondposities heeft plaatsgevonden/ zal plaatsvinden. De
bedoeling van SADC-III is enerzijds om SADC meer slagkracht te geven voor
toekomstige terreinontwikkelingen via het beschikbaar stellen van grondposities.
Anderzijds gaat SADC-III om het versterken van regionale samenwerking. Want met
de kapitaalsinjectie van € 20 miljoen per aandeelhouder wordt ook de verbonden
heid aan de samenwerking voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van de
Schipholregio kracht bij gezet. Deze hogere ambities vragen, zeker gezien de
huidige marktomstandigheden, de komende jaren om een scherpere aansturing
van SADC.

3 Wat willen we bereiken?
Vanuit het perspectief van de Schipholregio richten onze activiteiten zich op het
duurzaam versterken van de internationale concurrentiepositie van de
Metropoolregio Amsterdam, met daarbinnen de regio rondom de luchthaven. Zoals
eerder aangeven, is het middel daartoe de metropolitane strategie. Schiphol is een
cruciale concurrentiefactor van de metropoolregio. Niet alleen omdat Schiphol veel
(directe en indirecte) werkgelegenheid en toegevoegde waarde oplevert. Maar ook
omdat het netwerk van rechtstreekse internationale verbindingen van de nationale
luchthaven de metropoolregio snel en efficiënt toegankelijk maakt voor
internationaal opererende bedrijven en kenniswerkers, waardoor de
metropoolregio aangesloten blijft bij de internationale concurrenten.
Het behoud en het versterken van deze netwerkkwaliteit is dus van groot
belang voor de internationale concurrentiepositie. Daarnaast is het voor onze
concurrentiepositie van belang dat de ruimtelijk economische gebiedskwaliteiten
van de Schipholregio worden versterkt. Dit vertalen we in de volgende drie doelen:
3.1 Samenhangende en hoogwaardige ruimtelijke economische ontwikkeling
Schipholregio

We willen dat de regio rondom Schiphol zich in ruimtelijk economische zin zich
voldoende samenhangend en wervend ontwikkelt. Met voldoende samenhangend
bedoelen we dat de ontwikkeling van werklocaties in de Schipholregio goed is
afgestemd op de behoefte van de internationaal opererende markt, de primaire
doelgroep voor de Schipholregio. Deze afstemming heeft een kwantitatieve
component in de zin dat we niet meer locaties en bedrijfsvastgoed ontwikkeld zien
worden dan er behoefte aan is. Daarnaast is er een kwalitatief aspect. We willen
dat de kwaliteit van de werklocaties niet alleen goed is afgestemd met de behoeften
van de internationale doelgroepen, maar ook voldoende is gedifferentieerd en
wervend zijn om de gewenste gebruikers te kunnen verleiden zich in de regio te
vestigen. Met voldoende samenhangend bedoelen we ook dat de werklocaties
optimaal zijn geïntegreerd in het stedelijk weefsel en het landschap en goed zijn
ontsloten, met name met het OV netwerk.

Provincie zet in op behoud
en versterken van zowel
netwerkkwaliteit als
gebiedskwaliteiten ter
verbetering van de
concurrentiepositie
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3.2 Selectieve benutting ruimte in Schipholregio
Doel is om de ruimte in de Schipholregio selectief te benutten, dat wil zeggen alleen
beschikbaar stellen voor ruimtelijk economische ontwikkelingen die bijdragen aan
het profiel van een concurrerend internationaal georiënteerd vestigingsmilieu.
Grond in de Schipholregio is schaars en bovendien beperkt inzetbaar vanwege
restricties in verband met luchtvaart. De economische activiteiten in dit gebied
moeten of een duidelijk relatie hebben met de luchtvaartoperatie, zoals activiteiten
in de luchtvrachtketen, of duidelijk bijdragen aan het ruimtelijk economisch
profiel. Dit profiel staat onder ons eerste doel hierboven omschreven. De primaire
doelgroep zijn bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. Met internationale
oriëntatie bedoelen we gerichtheid op, dan wel binding van bedrijven aan
internationale markten waarvoor de aanwezigheid van een luchthaven met een
netwerk van internationale verbindingen in combinatie met een grootstedelijk
milieu (o.a. kennis, creativiteit, hoogwaardige arbeidsmarkt) belangrijke
vestigingsvoorwaarden zijn.
3.3 Topmilieu voor internationaal georiënteerde logistiek
We willen bijdragen aan de realisatie van een topmilieu voor internationaal
georiënteerde logistiek in de regio. De cluster logistiek heeft zich in rond de
luchthaven sinds eind jaren ’80 sterk kunnen ontwikkelen en is een belangrijke
economische pijler geworden. De sector groeit nog steeds en kan zijn relatieve
voorsprong nog verder uitbouwen door te innoveren en de potenties van de
aanwezigheid van de luchthaven, de Amsterdamse haven en Greenport Aalsmeer
beter te benutten. Betere ruimtelijke clustering en samenwerking zijn daarvoor
randvoorwaardelijk. Dit kan worden geaccommodeerd door de groei van de cluster
op te vangen in een nieuwe hoogwaardige en efficiënte logistieke werkomgeving
(ACT), die wervend is voor internationale logistieke dienstverleners die overwegen
zich in Nederland te vestigen, en ruimte biedt voor innovatieve concepten. Daarbij
willen we mede via de Economic Development Board (AEB) de cluster logistiek
versterken door in te zetten op innovatie en betere samenwerking met onder meer
kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam (zie paragraaf 3.1).

4 Hoe bereiken we dat?
4.1 Doel 1: Samenhangende en hoogwaardige ruimtelijke economische
ontwikkeling Schipholregio

Basisvoorwaarde voor goede afspraken over de ruimtelijke economische
ontwikkeling van Schiphol is een efficiënt overleg daarover in de regio. Wij zullen
onderzoeken in hoeverre daarin nog een verbeterslag is te maken. Samen met de
partners van het Bestuursforum Schiphol stellen we de Ontwikkelingsstrategie
REVS op en voeren deze uit. De Ontwikkelingsstrategie is een programma voor de
ontwikkeling van werklocaties in de Schipholregio. Deze bevat afspraken over
kwantiteit (afgestemd met Plabeka) en kwaliteit. Onze ontwikkelingsmaatschappij
SADC is een van de uitvoerende partijen. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd
in de Monitor REVS.
Indicatoren zijn:
(Afname van) kantorenleegstand in de Schipholregio, relatief ten opzichte van de MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: leegstand Schipholregio = 13,5%, leegstand MRA = 16,4%
Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten
opzichte van MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: Schipholregio 52 vestigingen, MRA totaal: 122
vestigingen.
Toename totale werkgelegenheid op kantoor en bedrijfslocaties in de Schipholregio.
Nulsituatie werkzame personen kantoorlocaties 1 januari 2011 = 82.876,
bedrijfslocaties = 17.594.
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4.2 Doel 2: Selectieve benutting ruimte in Schipholregio
We leggen afspraken omtrent selectieve benutting van de ruimte in de Schiphol
regio vast in een convenant tussen de provincie Noord-Holland, gemeenten
Haarlemmermeer en Amsterdam, Schiphol Group en SADC. De resultaten (de
ontwikkelingen en bedrijfsvestigingen) zullen jaarlijks gerapporteerd en
geëvalueerd worden in de Monitor REVS.
Indicatoren zijn:
Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten
opzichte van MRA.
Nulsituatie 1 januari 2011: Schipholregio 52 vestigingen, MRA totaal: 122
vestigingen.
Aantal in de Monitor REVS aangeduide twijfelgevallen of onterechte vestigers (nog
geen nulmeting).
4.3 Doel 3: Topmilieu voor internationaal georiënteerde logistiek
We dragen bij aan de realisatie van een topmilieu voor internationaal georiënteerde
logistiek door de ontwikkeling van ACT mede mogelijk te maken. We zullen de
komende jaren het programmabureau ACT blijven ondersteunen en incidenteel
financieel dan wel in menskracht bijdragen aan de realisatie van projecten onder de
paraplu van ACT. Op projectniveau reserveren we € 3 miljoen voor de uitvoering van
de Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport naar ACT en zullen wij de
projectcoördinatie op ons nemen. Onze ontwikkelingsmaatschappij SADC voert het
algemene programmamanagement voor ACT uit. Ook zal SADC de uitgifte van
Schiphol Logistics Park, het tweede logistieke bedrijventerrein van ACT, vanaf 2011
uitvoeren. Daarnaast zal SADC de uitgifte van de A4 Zone West, het derde terrein
van ACT, in deze agendaperiode voorbereiden. Tenslotte wordt in samenwerking
met Franse marktpartijen, verenigd in EuroCarex, gestudeerd op een business case
voor de exploitatie van een vrachtverbinding per spoor met Parijs, die kan
resulteren in een realisatiebesluit voor de HST Cargo terminal bij Hoofddorp.
Indicatoren zijn:
Projectrealisatie OLV Greenport (nulmeting 2011: geen OLV Greenport)
Uitgifte Schiphol Logistics Park (nulmeting 2011: nog geen uitgifte SLP)
Realisatiebesluit HST Cargo terminal (nulmeting 2011: diverse studies, verkenning
business case met EuroCarex partners, nog geen realisatiebesluit).

5 Welke andere partijen zijn erbij betrokken?
De samenwerking rondom de ruimtelijk economische ontwikkeling van Schiphol
vindt primair plaats het Bestuursforum Schiphol. Hierin werken provincie,
Haarlemmermeer, Amsterdam, en Schiphol Group samen, met SADC als
uitvoeringsorganisatie. Daarnaast werkt de provincie samen met het Platform voor
bedrijven en kantoren (Plabeka) voor wat betreft de kwantitatieve afstemming van
vraag en aanbod in de Schipholregio en de MRA. Onze economische samenwerking
in de MRA (Platform Regionaal Economische Samenwerking, PRES en Economic
Development Board Amsterdam) heeft naast Plabeka vooral relevantie voor de
ontwikkeling van logistiek als topsector. In paragraaf 7.3 geven we aan hoe wij (met
partners als Amsterdam Airport Area) inzetten op de internationale marketing van
en acquisitie voor de Schiphol- en Metropoolregio.

6 Welke middelen zetten we daarvoor in?
Om de samenwerking in het Bestuursforum Schiphol te faciliteren, stellen we
jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Dit is bedoeld voor ondersteuning van het
secretariaat (€ 15.000) en de rest voor de uitvoering van opdrachten als het opstellen
van de Ontwikkelingsstrategie REVS.
Voor het programmabureau ACT stellen we jaarlijks € 100.000 beschikbaar.
Voor de realisatie van de OLV Greenport hebben wij € 3 miljoen gereserveerd
(amendement bij de begroting 2011, bij statenmotie november 2010).
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4.2 Havenindustrieel complex Noordzeekanaalgebied
Economisch belang
De havens langs het Noordzeekanaalgebied, hebben het eerste halfjaar van 2011
afgesloten met een stijging van de overslag met ongeveer 3 procent ten opzichte van
het eerste half jaar van 2010.
Het herstel in het Noordzeekanaalgebied werd vorig jaar ingezet, nadat in 2009 de
gevolgen van de economische crisis merkbaar werden.
De afgelopen 10 jaar is de goederenoverslag achter de sluis met een kleine 28 miljoen
ton toegenomen naar bijna 73 miljoen ton. Inmiddels is het Noordzeekanaalgebied
qua verslagvolume de 4e haven in de Hamburg-Le Havre-range (2010).Het gebied
rondom het Noordzeekanaal is behalve een knooppunt in goederenstromen ook een
vestigingsplaats voor kadegebonden, havengerelateerde activiteiten en milieu
hinderlijke bedrijven. Met name de stad Amsterdam heeft de afgelopen jaren
milieuhinderlijke bedrijven uit de binnenstad verplaatst naar de droge zeehaven
tereinen en de overige droge terreinen.
Directe werkgelegenheid Noordzeekanaalgebied
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Sectoren die in het gebied zijn gevestigd zijn onder andere de metaal(bewerkings)
industrie,de voedingsmiddelenindustrie en energiesector. Op de terreinen langs
het kanaal zijn ruim 30.000 banen direct verbonden met de haven en haven
gerelateerde industrie. Deze activiteiten genereren jaarlijks 3,5 miljard euro aan
toegevoegde waarde.
Bezien over een reeks van jaren laten de havenactiviteiten in het Noordzeekanaal
gebied een hoge groei van de arbeidsproductiviteit zien. Deze ligt structureel hoger
dan de groei van de arbeidsproductiviteit in de rest van regionale economie. Het
gaat over het algemeen om bedrijven die internationaal concurreren en daardoor
continu moeten investeren in productiviteitsverhogende technieken.
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Private haveninvesteringen Noordzeekanaalgebied
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Het Noordzeekanaalgebied is naast Almere het enige gebied binnen de MRA waar
bedrijven die milieuruimte nodig hebben zich kunnen vestigen c.q. naar toe
verplaats kunnen worden.

Wat speelt er nu?
Het Noordzeekanaalgebied is niet alleen belangrijk voor de economie in NoordHolland maar ook voor de Nederlandse economie en voor die van Europa. Deze
regio vervult immers een grote rol in de verbinding met het Europese
achterland. Een nieuwe grote zeesluis is cruciaal voor de ontwikkeling
van de Amsterdamse havenregio en van groot belang voor het nationale
en internationale goederentransport.
Het vervoer van goederen via zee neemt toe. Daarbij worden de zeeschepen steeds
groter en vooral breder. De Noordersluis uit 1929 wordt dan ook te klein. Deze sluis is
de toegangspoort voor zeeschepen tot het Noordzeekanaalgebied.
Op 24 november 2009 heeft de Provincie het convenant planstudie fase Zeetoegang
IJmond ondertekend. Hierdoor kon begin 2010 worden gestart met de planstudie,
het uitgangspunt van dit onderzoek is het verbeteren van de bereikbaarheid van de
havens langs het Noordzeekanaal. Begin 2012 worden de resultaten van de
planstudie gepresenteerd. Op basis hiervan nemen de betrokken partijen, het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), gemeente Amsterdam en de
provincie Noord-Holland een go/no go besluit.

Na een positief besluit volgt de planologische procedure en het opstellen van onder
andere een Milieueffectrapportage. Ook start dan de aanbestedingsprocedure voor
de uitvoering van de aanleg van de zeesluis. Op basis hiervan wordt aan de

Tweede Zeesluis cruciaal voor
Amsterdamse havenregio
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convenantpartners het realisatiebesluit voorgelegd. Dit wordt het tweede go/no-go
besluit.
Ten behoeve van de optimale benutting van het haventerrein wordt het onderzoek
Optimale benutting bestaand havengebied uit de structuurvisie uitgevoerd. Dit is
een bouwsteen voor een besluit over een eventuele noodzaak van uitbreidings
ruimte voor de haven. In de tussentijd kunnen in de Wijkermeerpolder en de
Houtrakpolder (Rijksbufferzone) geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden
die een eventuele uitbreiding van de haven onmogelijk maken.

Wat willen we bereiken?
Binnen de regio zijn er verschillende inzichten over de ontwikkeling van de haven.
Daarom heeft het Bestuursplatform, onder regie van de provincie, besloten tot
het maken van een Visie Noordzeekanaalgebied 2040. In het
Bestuursplatform zijn vertegenwoordigd: de gemeenten langs het
kanaal, Kamer van Koophandel Amsterdam, Tata Steel IJmuiden N.V.,
Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Provincie. Doel is om een gezamenlijk
beeld te ontwikkelen over de functie van het havenindustrieel complex binnen de
MRA.
Deze havenvisie zal ook leidend zijn voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda.
Naast deze gezamenlijke visie willen wij ons de komende jaren richten op:
•

de verdere optimalisering van de milieu- en fysieke ruimte op de bestaande
Masterplanterreinen;

•

monitor bedrijventerreinen;

•

monitor werkgelegenheid;

•

stimuleren vervoer over water;

•

verbeteren afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt;

•

verbeteren bereikbaarheid over weg, water en rail door aanleg nieuwe sluis
IJmuiden en verbinding A8/ A9;

•

samen met het bedrijfsleven inspelen op Rijks en Europese subsidies;

•

stimuleringsprogramma m.b.t. productinnovatie en duurzaamheid.

Hoe bereiken we dat?
In 1995 heeft de provincie samen met de gemeenten rond het Noordzeekanaal, de
particuliere havenbeheerders en de Kamer van Koophandel het Masterplan
Noordzeekanaalgebied opgesteld onder het motto: “Samenwerken aan duurzame
economische ontwikkeling met een open oog voor leefbaarheid”.Met als doel het
bevorderen van de economische ontwikkeling in het gebied. Hierdoor wordt de
internationale concurrentiepositie van de haven, industrie en logistiek in het
Noordzeekanaalgebied versterkt. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn bij deze
versterking een belangrijke randvoorwaarde.
Iedere vijf jaar wordt de samenwerking in het Bestuursplatform geëvalueerd. De
evaluatie in 2010 heeft ertoe geleid dat er een nieuwe samenwerkingsagenda is
opgesteld. Tevens is de rol van de provincie in het Noordzeekanaalgebied vergroot
door het projectbureau Masterplan (opgericht ter uitvoering van het Masterplan)
onder regie van de provincie te brengen.

Welke andere partijen zijn betrokken?
In het Masterplan Noordzeekanaalgebied (NZKG) werken de gemeenten
Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen, Zaanstad, de
Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Zeehaven IJmuiden, Corus
en de Provincie Noord-Holland samen. Zij vormen het Bestuursplatform.
De politieke vertegenwoordigers in het Bestuursplatform leggen de voorstellen ter
besluitvorming voor aan hun bestuur, colleges en/of gemeenteraden.
Het Masterplan NZKG kent ook een klankbordgroep waarin maatschappelijke
organisaties gevraagd of ongevraagd het bestuursplatform adviseren.

Provincie stelt een nieuwe Visie
Noordzeekanaalgebied 2040 op.
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Welke middelen zetten we hiervoor in?
Het belangrijkste instrument is de structuurvisie, vooral het tijdig reserveren van
voldoende ruimte voor havens en havengebonden economische activiteiten.
De gereserveerde middelen (€ 55 miljoen) voor de aanleg van de tweede zeesluis
blijven beschikbaar.
Bestaande programma’s als ‘HIRB’, ‘Water als Economische Drager’ en
‘Kansenkanon’ kunnen mede bijdragen aan de projecten die geïnitieerd zijn vanuit
het MasterplanNoordzeekanaalgebied.
Jaarlijkse bijdrage aan het Masterplan Noordzeekanaalgebied: € 54.000,– t.b.v.
Projectbureau en uitvoering van projecten.

4.3 Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noo rd
Hoewel de provinciale inzet rond Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noord uitgewerkt worden in de Agenda Landbouw doet het recht aan het
economisch belang van beiden om er in de Economische Agenda kort op in te gaan.

Economisch belang?
De land- en tuinbouw is één van de belangrijkste economische sectoren van
Nederland. Wanneer we kijken naar de export dan draagt de sector tuinbouw en
uitgangsmateriaal 19% bij aan het overschot op de Nederlandse handelsbalans.
Hiermee is ook direct een verband te leggen met de logistieke sector. Zo vervoert één
op de drie vrachtwagens agrarische producten en is één op de zes vrachtvliegtuigen
gevuld met tuinbouwproducten.
De landbouw heeft circa 60 procent van de grondoppervlakte van de provincie in
beheer. De landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economie en vervult een
cruciale rol als beheerder van het landschap.
Als verlengstuk en in de achtertuin van de Metropoolregio Amsterdam bevindt zich
in de regio Noord-Holland Noord de Agriboard. Een sterk internationaal
georiënteerde regio, dat zich snel ontwikkelt met onder andere drie grote
glasconcentratiegebieden (Glasdriehoek) met een totaal oppervlakte van bijna 1000
hectare (inclusief verspreid liggend glas). Het glastuinbouwgebied Agriport A7 is de
aangewezen locatie voor glastuinbouwbedrijven die moeten worden verplaatst uit
de Randstad. Een gebied gericht op de glasgroenteteelt in samenhang met twee
grote vollegrondsgroentecentra. Het aan Agriport gekoppelde agrarische
bedrijventerrein ontwikkelt zich tot logistieke draaischijf die de glasgroenten en
vollegrondsgroenten aan elkaar verbindt. Tevens is een duurzame verbinding met
een aquacultuurpark in ontwikkeling. De regio Noord-Holland Noord is het meest
veelzijdige agribusinessgebied van Nederland met een productiewaarde van
ongeveer 3 – 3, 5 miljard euro. Alleen al 15 tot 20 duizend mensen hebben daar een
baan in de primaire agri-sectoren.
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Prominent in de Noordvleugel van de Randstad in de directe omgeving van
mainport Schiphol bevindt zich het belangrijke agro-economische cluster
Greenport Aalsmeer: een sierteeltcomplex van internationale faam. Rond Aalsmeer
hebben sierteelt, veredeling, veiling, productie en handel zich geconcentreerd tot
één van de wereld grootste handels- en kenniscentra voor bloemen en planten.
Nederland heeft daarmee een leidende positie als het gaat om een internationale
draaischijffunctie voor de sierteelt. Een complex dat niet alleen door handel, maar
ook door goede bereikbaarheid de aanwezigheid van een primaire dagvoorraad en
een sterke veredelingssector haar positie heeft veroverd. Greenport Aalsmeer heeft
qua werkgelegenheid een omvang die direct en indirect vergelijkbaar is met
Schiphol. Deze werkgelegenheid komt niet alleen voort uit de primaire productie in
de kas maar ook uit het complex van handels-, logistieke en dienstverlenende
activiteiten. Daarbij mag ook de maakindustrie niet worden vergeten die een
belangrijke bijdrage levert aan de innovatieve uitstraling van de sector. Het totale
greenport complex leidt dus niet alleen tot directe banen in dit cluster maar leidt
ook tot indirecte werkgelegenheid dat tezamen geschat wordt op 50.000
arbeidsplaatsen.

42 miljoen bloemen en planten worden elke dag geleverd door 10.000 producenten
uit 77 landen die via 125.000 transacties worden herverdeeld over 5000
groothandels die dit in 143 landen verdelen over alleen al in Europa 100.000
detaillisten.44)

Wat speelt er nu?
Het kabinet heeft in het Regeerakkoord en specifiek in de nota ‘Naar de top’, ingezet
op de stimulering van negen economische topsectoren en clusters. Hierbij zijn twee
topsectoren te vinden met relaties in de Agrosector: de tuinbouw en uitgangs
materialen en agro & food.
Deze topsectoren worden weerspiegeld in de Agriboard met Seed Valley en de
Greenport Aalsmeer. Beide clusters zetten in op het behoud en versterken van de
agroketen en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Zij zetten daarbij in op een aantal
programma’s rond de thema’s:
•

Innovatie en kennis

•

Duurzaamheid

•

Ruimtelijk-economische structuurversterking

•

(internationale ) positionering

•

Arbeidsmarkt en onderwijs

•

Bereikbaarheid

44) Bron: Greenport Aalsmeer
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De kenmerken van de clusters uiten zich in:
•

een sterke en kansrijke internationale marktpositie,

•

een stevige kennisintensiteit,

•

intensieve samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen

•

en hebben allen de potentie een innovatieve bijdrage aan maatschappelijke
uitdagingen te leveren.

Het nieuwe beleid rond de topsectoren, de herpositionering van Greenport Holland
en de uitwerking van de programma’s van Seed Valley, Agriboard en Greenport
Aalsmeer krijgen vorm, waarbij bovengenoemde kenmerken als uitgangspunten
zijn geformuleerd.

Wat willen we bereiken?
De provincie Noord-Holland zet in op het behoud en versterking van het
glastuinbouwcomplex en de marktplaats voor de sierteeltsector rond de Greenports
Aalsmeer en de Duin-en Bollenstreek. We willen deze regionale clusters versterken
en de Agriboard in Noord-Holland Noord laten uitgroeien tot greenport en ‘verstuin’
voor Noordwest Europa.
Overheid en bedrijfsleven werken samen om de kracht van Greenport Aalsmeer te
behouden en versterken voor de Noord-Hollandse én Nederlandse economie. Het
voortdurend innoveren draagt daaraan bij. We willen een sterk tuinbouwcluster
waarbij een krachtige, consistente overheid faciliteert en regisseert 45).

De afgelopen jaren is er hard gebouwd aan een structuur waar zogenaamde quickwins leidde tot snel zichtbare resultaten in de clusters. De komende vier jaar zetten
wij samen met de topregio’s in om het verder vorm geven en de uitrol van de
programma’s zoals deze zijn vastgelegd in de visiedocumenten van de clusters. Dit
zal leiden tot een verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw in NoordHolland Noord en de internationale concurrentiepositie versterken. De agenda
landbouw en visserij zal hier dieper op ingaan.
De clusters zijn daarbij aangesloten bij de thema’s van Greenport Holland en het
bedrijfslevenbeleid van het Rijk.

Hoe bereiken we dat?
De overheid (Rijk, provincies en gemeenten) creëert de randvoorwaarden voor het
bedrijfsleven om te kunnen ondernemen, zodat de internationale
concurrentiekracht van het Nederlandse agrocluster wordt versterkt.
Wij willen glastuinbouwgebieden rond Aalsmeer en in Noord-Holland
Noord in samenhangend beleid, en aansluitend op het topsectorenbeleid van het
Rijk, verdere ontwikkelingsmogelijkheden bieden.
Greenport Aalsmeer
In de Greenport Aalsmeer zetten we in op het verbeteren van het functioneren van
de glastuinbouwketen en de internationale marktplaats door:
1	De reconstructie van 237 ha (t/m 2025) verouderde glastuinbouwlocaties door
o.a de inzet van het provinciale TWIN-H programma herstructurering
glastuinbouw Greenport Aalsmeer
2	Actualisatie MLT2025 in 2012
3	Opstellen van een innovatieprogramma in 2012 (aansluitend bij het thema
Flowers en Food van de AEB)
4	Aansluiting van Greenport Aalsmeer op CO2 netwerk voor 2015
5	Het verbeteren van de bereikbaarheid onder andere in relatie tot seaport
(Noordzeekanaalgebied), airport (Schiphol), (parameter 10% reductie op de
transporttijden van bloemen naar de veiling eind 2015)
6	De positionering en versterking imago van de sector (parameter: aantal
bezoekers paviljoen Bloomin’Holland op de Floriade 2012).
45) Bron: kernboodschap Greenport Holland

Provincie biedt verdere
ontwikkelings-mogelijkheden
voor glastuinbouwgebieden
rond Aalsmeer en in
Noord-Holland Noord.
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De stuurgroep Greenport Aalsmeer stuurt een uitvoeringsprogramma aan
gebaseerd op het strategische visiedocument MLT 2025. De gedeputeerde Landbouw
trekt deze stuurgroep. Door aansluiting van Zuid-Hollandse gemeenten Kaag en
Braassem en Nieuwkoop en de verbreding van het programma zal ingezet worden
op een herziening van het visiedocument MLT 2025.
Het innovatieprogramma van de Greenport Aalsmeer sluit aan bij het thema
Flowers & Food van de AEB en zal aansluiten bij de innovatieagenda van de
topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal De samenwerking op het gebied van
veredeling, uitgangsmateriaal en daaraan gerelateerde handel is in de Greenport
georganiseerd in Blooming Breeders en zal leiden tot een Green Life Sciences Hub.
Via de kenniscentra in Amsterdam (UvA) zal deze ook een verbinding leggen met
Seed Valley. In de Agenda Landbouw zal specifiek worden ingegaan op deze
programma’s.
Agriboard
Door de aansluiting te vinden met Greenport Holland zal de cluster Agriboard
Noord-Holland Noord zich verder positioneren als Greenport. De gedeputeerde
Landbouw heeft mede vanuit de rol als voorzitter van de stuurgroep

Agriboard Noord-Holland
Noord moet zesde nationale
Greenport worden

Agriboard zitting in de kerngroep van de overheidskolom in Greenport
Holland.
Via het programma ‘Vizier op de Toekomst’ wordt ingezet op de verdere
ontwikkeling van de Agribusiness, als één van de ‘economische drivers’ in de regio.
De ontwikkeling is sterk gericht is op het gezamenlijk en gestructureerd toewerken
naar de versterking van innovatiekracht en leercultuur van ondernemers binnen de
sector. Het programma omvat drie onderdelen.
1	de ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda in 2012, waarin de
thema’s worden benoemd die op lange termijn zeer relevant zijn voor de
Agribusiness
2	de ontwikkeling van 4 concrete innovatieclusters in 2013 met pionierende
ondernemers uit de regio, welke aansluiten bij de thema’s als nieuwe
agrologistieke concepten en verwaarding van reststromen .
3	kennisdeling richting alle belanghebbende stakeholders in en buiten de regio
(olievlekwerking en positionering)
a	voor Seed Valley een onderzoek in 2012 naar de vestiging van een regionaal
centre of excellence
b

het opstellen van een bidboek voor de Floriade in 2012

Met de kandidaatstelling voor de Floriade 2022 wordt ingezet op een vernieuwend
ruimtelijk economisch concept met de focus op 2033. In 2012 zal dit leiden tot een
bidbook Floriade. De Agribusiness legt hierbij verbanden met andere
sectoren als natuur, recreatie, water en duurzame energie als basis voor
een regionale duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee wil de regio
haar ambitie waar maken om uit te groeien tot verscentrum voor Noord-West
Europa.
Aan de basis hiervan staat het uitgangsmateriaal met een sterke internationale
positie van Seed Valley. Wij zetten in op het behoud en versterken van deze sector
door naast goede vestigingscondities ook onderzoek te doen naar een center of
excellence waar kennis en onderwijs elkaar ontmoeten.
Op projectniveau zal de rol van de provincie Noord-Holland variëren van:
1

Het faciliteren van agriclusters

2

Prikkelen en motiveren van bedrijven en organisaties

3

Regisseren van processen

4	Scheppen van kaders zoals vastgelegd in de provinciale structuurvisie en
bijbehorende verordening

Regio stelt zich kandidaat voor
de Floriade 2022
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Welke andere partijen zijn betrokken?
Ministerie I &M, Ministerie ELI, Agentschap NL, Flora Holland, Banken, LTO
Noord, LTO Noord Glaskracht, KAVB, EU, gemeenten, Productschap Tuinbouw,
Innovatienetwerk Agro. LTO Nederland, horizontale en verticale agroketen
bedrijfsleven, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Imaris, Greenport
Aalsmeer, Agriboard, Seed Valley, Zaadveredelingsbedrijfsleven, Blooming
Holland, NAKTuinbouw, Blooming Breeders, Plantum, TTI Groene Genetica,
Wageningen UR, UvA, Universiteit Leiden, TNO, Syntens, Kamer van Koophandel
Noordwest, Kamer van Koophandel Amsterdam, First in Food, Clusius College,
Greenport Holland, AEB

Welke middelen zetten we hiervoor in?
De provincie Noord-Holland levert menskracht bij de uitrol van programma
onderdelen behorende bij de kerntaken van de provincie en aansluitend bij de
beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de Agenda Landbouw. Vanuit het
landbouwbudget wordt een bijdrage geleverd in de continuïteit en programma
coördinatie via een bijdrage aan de publieke-private samenwerkingsconstructie
Agriboard en Greenport Aalsmeer. Beide geven in een stichting uitvoering aan de
programmaonderdelen. Voor specifieke onderdelen uit de programma’s is geld
beschikbaar uit het GLB en POP.
Voor de herstructurering van de glastuinbouw in de greenport Aalsmeer is 10
miljoen euro beschikbaar tot 2025, gekoppeld aan het MLT 2025.
Het programma “Vizier op de toekomst” van de Agriboard wordt ondersteund
middels een EFRO bijdrage.

4.4 Bedrijventerreinen
Voor een goede concurrentiepositie is het belangrijk te beschikken over voldoende
ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Wil je immers een interessant
vestigingsklimaat bieden voor vestiging van nieuwe (internationale) bedrijven, dan
zul je voldoende ruimte met voldoende kwaliteiten moeten kunnen bieden. De
provincie wil dat er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen door eerst
de mogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen te benutten door te
intensiveren en herstructureren. Daarnaast zal, tegelijk met het optimaliseren van
het ruimtegebruik op bestaande terreinen, ook in beperkte mate ruimte moeten
worden gezocht voor nieuwe locaties. Ten aanzien van bedrijventerreinen zijn
afspraken gemaakt met andere overheden om gezamenlijk te komen tot een
succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid dat

bijdraagt aan de economische en ruimtelijke kwaliteit van Nederland 46). Met de
provinciale structuurvisie en het convenant bedrijventerreinen zijn twee kaders
vastgesteld voor het bedrijventerreinenbeleid.

Economisch belang?
Ruim een derde van de werkgelegenheid in Nederland bevindt zich op
bedrijventerreinen. Dat geeft gelijk het belang aan van bedrijventerreinen voor de
Nederlandse economie. Dat belang wordt nog eens benadrukt door het feit dat de
werkgelegenheidsgroei (tussen 1999 en 2006) gemiddeld sneller is bij bedrijven
gevestigd op een bedrijventerrein dan bij bedrijven op andere locatietypen 47).

Daarbij is waarschijnlijk sprake van een natuurlijk selectieproces; snelgroeiende
bedrijven kunnen alleen op bedrijventerreinen voldoende uitbreidingsruimte
vinden.

46) C
 onvenant bedrijventerreinen 2010-2020,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/convenant-bedrijventerreinen-2010-2020.html
47) Planbureau voor de Leefomgeving (2008), Werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen, december 2008
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Wat speelt er nu?
Grote herstructureringsopgave
De herstructureringsopgave is nog groot: recent onderzoek in het kader van het

opstellen van regionale herstructureringsprogramma’s48) wijst uit dat in NoordHolland Noord nog zo’n 670 ha bedrijventerrein verouderd is en in Noord-Holland
Zuid 3706 ha. In Noord-Holland Zuid gaat het om relatief zware ingrepen
(revitalisering en herprofilering) om de bedrijventerreinen weer op te knappen met
indicatieve kosten van € 150.000 - € 800.000 per ha. Van deze verouderde terreinen
valt een deel binnen de opgave die met het Provinciaal Herstructurerings
Programma kan worden aangepakt:
Opgave

Oppervlakte
NHN

Oppervlakte
NHZ

Totaal
oppervlakte
in ha

Facelift

195

430

625

Revitalisering

163

1613

1776

Herprofilering

246

394

640

Bron: PHP Update 2011

In absolute zin is de opgave in Noord-Holland Zuid veel groter dan in Noord-Holland
Noord. Daarnaast gaat het in Noord-Holland Zuid ook om een zwaardere
herstructureringsopgave.
In april 2010 hebben Gedeputeerde Staten het Provinciaal Herstructurerings
Programma (PHP) 2009-2020 vastgesteld en is dit PHP ook goedgekeurd door het
rijk. Daardoor heeft decentralisatie van € 13,5 miljoen voor het uitvoeren van het
PHP plaatsgevonden. Ook Provinciale Staten hebben voor het uitvoeren van het PHP
€ 10 miljoen gereserveerd.
Dreigend overaanbod
Om het aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de
vraag voert de provincie samen met gemeenten (en betrokkenheid van het
bedrijfsleven) eens in de 4 jaar behoefteramingen uit waarmee vraag en aanbod
zowel kwantitatief als kwalitatief met elkaar in evenwicht worden

Door dreigend overaanbod is de
ontwikkeling van 3 locaties in
Noord-Holland Noord bevroren

gebracht. Eind 2008, begin 2009 is dat uitgevoerd in Noord-Holland
Noord. Vanwege een dreigend overaanbod is daarbij de ontwikkeling van
een drietal locaties bevroren, en dit is vastgelegd in de Structuurvisie (De Veken/
Opmeer, Zijtwende/ Schagen & Niedorp en een deel van Robbenplaat/
Wieringermeer).
Voor Noord-Holland Zuid is in Plabeka-verband gewerkt aan het herijken van de
behoefte. Ook in deze regio wordt het aanbod aan bedrijventerreinen teruggebracht
en/of gefaseerd om dreigend overaanbod te voorkomen. De planningsopgave die
daarbij is afgesproken wordt in 2011 voorgelegd aan Provinciale Staten.
Regionale samenwerking

Zowel in het convenant bedrijventerreinen 2010-202049) als in de provinciale
structuurvisie staat regionale samenwerking centraal bij het bereiken van een
succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid. De
bedrijventerreinenmarkt is immers een regionale (grond)markt en mede
daardoor is het nodig om het bedrijventerreinenbeleid regionaal te

Regionale samenwerking staat
centraal

organiseren. In Noord-Holland is die regionale samenwerking al ver
gevorderd, zeker in vergelijking met andere delen van het land. De
regionale samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek met het transformatiefonds, de
48) B
 ron: Provinciaal Herstructureringsprogramma Update 2011, Provincie Noord-Holland, april 2011
49) Convenant bedrijventerreinen 2010-2020,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/convenant-bedrijventerreinen-2010-2020.html
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samenwerking in Plabeka-verband rond de herstructurering en de Mooi Nederland
pilot in West-Friesland zijn stuk voor stuk voorbeeldprojecten voor heel Nederland.
Nog steeds een overheidsgestuurde markt
Van oudsher is de bedrijventerreinenmarkt in Nederland een door overheden
gedomineerde markt. Om te komen tot een meer professionele en gebiedsgerichte
aanpak is het nodig om een grotere betrokkenheid te verkrijgen van private partijen
(beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers en beheerders). Daarom is landelijk

gepleit voor meer verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt50). Het huidige
financieel-economische klimaat biedt op de middellange termijn kansen voor
verdere verzakelijking. Ondernemers kunnen kiezen voor het afstoten van bedrijfs
vastgoed en voor sale-and-lease-back om zo investeringsgeld uit geïnvesteerd
vermogen beschikbaar te krijgen. Aan de aanbodkant oriënteren beleggers en
buitenlandse partijen zich op de bedrijfsruimte- en bedrijventerreinenmarkt. Per
saldo zijn de meeste beleggers en ontwikkelaars nu echter nog terughoudend met
het innemen van posities op bedrijventerreinen51).

Wat willen we bereiken?
De aantrekkingskracht en internationale concurrentiepositie verder verbeteren
door voldoende en kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden te bieden voor
bestaande en nieuwe bedrijven op werklocaties. Dat willen we bereiken door:
1	Een zorgvuldige planning van nieuwe terreinen en het efficiënt benutten van
de bestaande terreinen. Voorwaarden voor zo’n zorgvuldige planning zijn
gesteld in de provinciale structuurvisie (SER-ladder). Een zorgvuldige
planning gaat uit van reële ontwikkelingsscenario’s en gaat niet alleen uit van
kwantiteit (omvang van locaties), maar ook van kwaliteit (aan wat voor
typen locaties is behoefte). Een zorgvuldige planning betekent ook

SER-ladder uitgangspunt bij
zorgvuldige planning

dat door middel van goede monitoring vraag en aanbod beter op
elkaar worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op
behoefteramingen en opgaven in regio’s.
2	De doelstellingen van de provincie ten aanzien van herstructurering van
bedrijventerreinen zijn in 2009 vastgesteld en opgenomen in het Provinciaal
Herstructurerings Programma (PHP). De totale doelstelling van het PHP is
herstructurering van 870 ha in de periode 2009-2013.
	Een zorgvuldige planning bereiken we door het organiseren en stimuleren van
regionale samenwerking en het vastleggen van de planningsopgave in de
provinciale structuurvisie.
3	Regionale samenwerking: regionale samenwerking staat centraal in het
provinciaal bedrijventerreinenbeleid en is in Noord-Holland al ver gevorderd.
In verschillende regio’s zijn al gezamenlijke programma’s ten aanzien van

51) R
 oadmap verzakelijking bedrijventerreinenmarkt, ministerie IenM en EL&I, 17-09-2010,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2010/09/17/roadmap-verzakelijking-bedrijfsmarkt.html
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herstructurering en programmering van nieuwe bedrijventerreinen. Echter,
deze onderdelen vertonen in een aantal regio’s nog te weinig samenhang. De
provincie heeft dan ook deze regio’s opgeroepen om te komen tot een
samenhangend bedrijventerreinenprogramma waarin de programmering van
nieuwe terreinen en de herstructurering van bestaande terreinen samen
komen. Daarnaast moet duurzaam beheer deel uit maken van dit programma.
Door het invoeren van duurzaam beheer wordt voorkomen dat nieuwe
veroudering optreedt. De onderlinge samenhang tussen nieuwe en bestaande
bedrijventerreinen kan worden versterkt door een financiële koppeling tussen
oude en nieuwe bedrijventerreinen te maken; verevening. Basis daarvoor is
een regionaal grondprijsbeleid waarin gemeenten dezelfde methode hanteren,
zoals het residueel berekenen van grondprijzen. Via dit grondprijsbeleid kan
wellicht ook meer financiële ruimte worden gevonden voor de financiering van
de herstructurering.
4	De Verzakelijking: verzakelijking is een langetermijnstrategie, gericht op
behoud en groei van de waarde van bedrijventerreinen door een professionele
en gebiedsgerichte aanpak, via een grotere (financiële) betrokkenheid van
private partijen (beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, beheerders) in
samenspraak met overheden. Uitwerking van deze strategie kan stapsgewijs
bijdragen aan het beter functioneren van bedrijventerreinen, het beperken of
voorkomen van veroudering en het effectiever inspelen op de behoeften en
wensen van (eind-) gebruikers. Waar mogelijk zullen we, ook op regionaal
niveau, de aansluiting zoeken bij de verzakelijkingsstrategie.

Hoe bereiken we dat?
De aanpak van de provincie is in principe bottom-up. In regionale
samenwerkingsverbanden, waarbij de regionale ontwikkellingsbedrijven een
belangrijke rol spelen, (zie § 7.2 ) zoals Plabeka worden regionale programma’s
opgesteld die als bouwsteen dienen voor provinciale programma’s als het PHP en de
provinciale planningsopgave. Hoewel die regionale samenwerking geborgd wordt
door bestuurlijke afspraken, is met de provinciale structuurvisie en de
bijbehorende verordening een ‘vangnet’ gecreëerd om ervoor te zorgen
dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
In algemene zin hebben wij als provincie de rol van ruimtelijke beleidsbepaler en
regisseur (provinciale structuurvisie Noord-Holland met bijbehorende
verordening), inclusief het vaststellen behoefteramingen bedrijventerreinen en
kantoren. Daarnaast vervullen we de rol van stimulator ten aanzien van
herstructurering en kennisuitwisseling/monitoring.

Stimuleren herstructurering bestaande bedrijventerreinen
Herstructurering van bedrijventerreinen is door de provincie Noord-Holland actief
opgepakt vanaf 2002, met vanaf 2004 een succesvolle subsidieregeling
Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB). De
afgelopen anderhalf jaar is het onderwerp onder invloed van de (rijks-)commissie

Minervahaven, Amsterdam

VOOR
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Provincie heeft ruimtelijke
regierol en stimuleert
herstructurering en
kennisuitwisseling
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Noordanus (Taskforce Herstructurering bedrijventerreinen) nadrukkelijk op de
bestuurlijke agenda geplaatst, resulterend in het Convenant Bedrijventerreinen
2010-2020 (rijk, IPO en VNG), afgesloten op 27 november 2009. De provincies hebben
in dit convenant de rol van regisseur van het provinciale en interregionale bedrijven
terreinenbeleid (conform het advies van commissie Lodders) toebedeeld gekregen.
De actieve rol van de provincie blijkt onder andere uit het feit dat de provincie vanaf
2004 52 herstructureringsprojecten heeft gesubsidieerd (HIRB) met een totale
omvang van 1767 hectare. De 40,2 miljoen euro aan subsidie heeft uiteindelijk
224 ha ruimtewinst en vele duurzame maatregelen opgeleverd. De investeringen
van andere partijen (met name gemeenten) lagen een factor 10 hoger.
Voor het ondersteunen van de regionale samenwerking bij de herstructurering en
daarmee het behalen van de doelstellingen van het Provinciaal Herstructurerings
Programma worden vanaf 2011 de uitvoeringsregelingen HIRB-Light en HIRB-Privaat
ingezet.
Beide uitvoeringsregelingen richten zich op de zwaardere herstructureringsprojecten, maar HIRB-light richt zich op de openbare ruimte en HIRB-privaat op
het opknappen van verouderde private ruimte op bedrijventerreinen52). In 2012

zullen beide regelingen geëvalueerd worden zodat er in 2013 een besluit kan worden
genomen over een eventuele voortzetting.

Pilotbureau herstructurering:
In 2009 startte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een experiment met als
belangrijkste doel de herstructurering in de MRA te versnellen. Het Pilotbureau
Herstructurering Bedrijventerreinen bundelde de deskundigheid van de Regionale
Ontwikkelings Bedrijven RON, Haven Amsterdam, OGA, SADC en Ilocator op het
gebied van de herstructurering in 1 bureau en startte met het aanjagen van de
aanpak van verouderde terreinen. Doel was:
•

daadwerkelijke versnelling van de herstructurering door actief aan de slag te
gaan* op een flink aantal te herstructureren bedrijventerreinen;

•

komen tot een verbeterde inrichting van de organisatie van de
herstructurering;

•

mogelijkheden voor verevening en grondprijsbeleid uitwerken;

•

leereffecten van concrete cases benutten om inzicht in opgave, kosten en
organisatie te vergroten.
*) actief aan de slag gaan van het pilotbureau komt neer op de volgende rollen:

1	aanjager: verschillende partijen overtuigen van het nut van de
herstructurering
2	smeerolie: partijen nader tot elkaar brengen in de uitvoering
3	mentor: leveren van kennis aan al samenwerkende partijen
4	regelen financiering: mogelijkheden voor subsidie verkennen alsmede inzet
van eigen gelden van partijen.
Door de succesvolle aanpak (bundeling van kennis en kunde) stelt de uitvoerings
strategie Plabeka 2010-2040 de voortzetting van deze aanpak voor. De pilot stopt
formeel en het experiment wordt voortgezet in de vorm van het Projectbureau
Herstructurering Bedrijventerreinen.

Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen
(HIRB)
Vooralsnog is de provinciale financiële inzet gericht op de volgende twee sporen:
1	Herontwikkeling van de openbare ruimte. Dit kan gaan om face-lift
(opknappen om te voorkomen dat het nog erger/duurder wordt), revitalisering
en herprofilering. Veelal betreft het gecombineerde opgave op een terrein,

52) Bron: Provinciaal Herstructureringsprogramma Update 2011, Provincie Noord-Holland, april 2011
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waarbij revitalisering van een gedeelte van het terrein samenhangt met een
facelift van het gehele terrein.
	Gemeenten zijn en blijven hoofdverantwoordelijk voor de aanpak van de
openbare ruimte. De provincie zet hier de zgn. HIRB-light regeling voor in. Dit
is een voortzetting van de tot 2010 geldige provinciale HIRB regeling, maar met
lagere subsidie die zowel fysieke kosten dekt (geen risico op staatssteun) als
tegemoet kan komen aan onderzoek en procesmanagement. Aanvragers zijn
alleen gemeenten. Voorwaarde, naast aandacht voor ruimtewinst en duur
zaamheid, is invulling van parkmanagement. Projecten gericht op zwaardere
opgaven (meer mogelijkheden voor ruimtewinst) gaan in principe voor.
2	Herontwikkeling van private ruimte. Het gaat hier om de zwaardere
opgaven: revitalisering en herprofilering. De provincie zet hier een deel van
haar geld in voor het ondersteunen van gemeenten bij het samen met het
bedrijfsleven herstructureren van de private ruimte op bedrijventerreinen.
Er kan subsidie worden verstrekt voor kosten die gemaakt worden voor
revitalisering en herprofilering van private ruimte, zoals aankoop van
gronden en opstallen. Uiteraard worden mogelijke opbrengsten verrekend
met de kosten. Deze regeling geeft de gemeenten een steuntje in de rug bij
het zoeken van de samenwerking met private partijen (verzakelijking) voor
het in gang zetten van de herstructurering op de ‘rotte plekken’ op een
bedrijventerrein. Bij het verdelen van de jaarlijks beschikbare subsidie
wordt gekeken naar de urgentie van de herstructurering, het aantal

Duurzaamheid en ruimtewinst
zijn belangrijke speerpunten
binnen HIRB

hectaren, de mate van regionale samenwerking, de mate waarin
andere partijen financieel bijdragen, de ruimtewinst, de kwaliteit
van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de risico’s met betrekking
tot de uitvoerbaarheid van het project.
	Alle activiteiten moeten natuurlijk passen binnen het provinciaal
herstructureringsprogramma. Bij beide uitvoeringsregelingen is de
verplichting opgenomen om te voorzien in duurzaam beheer. Dit om er voor
te zorgen dat het kwaliteitsniveau op peil blijft en niet terugzakt.

Planningsopgave:
Om de mismatch tussen vraag en aanbod aan werklocaties in de Metropoolregio
Amsterdam op te lossen is op 12 mei 2011 in een bestuurlijke werkconferentie een
nieuwe Uitvoeringsstrategie Plabeka vastgesteld. Deze wordt nog voorgelegd wordt
aan de verschillende raden en Provinciale Staten. Hoewel de planningsopgave een
tijdspad heeft tot en met 2040 moeten op korte termijn vervolgafspraken gemaakt

worden over de fasering in de realisatie van het resterende aanbod53). Er zijn dus nog
stappen te zetten om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. Plabeka is
daartoe het geëigende platform in Noord-Holland Zuid.
Voor het afstemmen van vraag en aanbod is speciale aandacht voor vestigings
kandidaten vanuit het buitenland van bijzonder belang. Buitenlandse bedrijven
hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de Noord-Hollandse economie;
zowel in werkgelegenheid als in innovatiekracht via hun investeringen in
onderzoek en ontwikkeling. Via gerichte internationale marketing en acquisitie
moeten ook de kwaliteiten van de belangrijke vestigingslocaties onder de aandacht
worden gebracht (zie § 7.3).
Voor Noord-Holland Noord is in februari 2009 een planningsopgave vastgesteld die
tot stand is gekomen in samenwerking met de gemeenten. Om beter aan te sluiten
bij de actuele economische ontwikkelingen waardoor de vraag naar bedrijven
terreinen langer uitblijft is herijking van de behoefteramingen noodzakelijk. In
2013 zal een nieuwe planningsopgave voor Noord-Holland Noord moeten worden
vastgesteld. In navolging van de Plabeka aanpak in Noord-Holland Zuid zullen er
vervolgens in bestuurlijke overleggen met gemeenten afspraken gemaakt

53) Snoeien om te kunnen bloeien, Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040

Plabeka aanpak wordt ingezet
in Noord-Holland Noord.
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worden over het afstemmen van vraag en aanbod (fasering, doelgroepen etc).
Een zorgvuldige planning betekent ook dat door middel van goede monitoring
vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en bijstelling plaatsvindt op
behoefteramingen en opgaven in regio’s. De provincie heeft daarom vanaf 2008 een
provinciale monitor bedrijventerreinen en kantoren opgezet waarvoor gemeenten
gegevens leveren. Jaarlijks levert de monitor een stand van zaken van de
ontwikkelingen rond bedrijventerreinen en kantoren.

PLABEKA:
Voor de kantorenlocaties en bedrijventerreinen is een handelingsperspectief
voorgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt naar kansrijke groeigebieden
waarbij het accent ligt op uitbreiding (nieuwe uitgiften), beperkte groeigebieden
waar het accent ligt op herontwikkeling/transformatie met beperkte mogelijkheid
tot nieuwe uitgiften, balansgebieden waarbij het accent ligt op herontwikkeling
en in mindere mate op transformatie en beperkingsgebieden waar het accent ligt
op transformatie en sloop en in mindere mate op herontwikkeling. Door dit onder
scheid aan te brengen ontstaat de mogelijkheid om een sterker internationaal
profiel neer te zetten.

Evenwicht vraag en aanbod
De opgave is om een nieuw evenwicht te creëren op de kantoren en bedrijven
terreinenmarkt. Dit betekent dat er zeer selectief moet worden omgegaan met het
ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe kantoorlocaties en bedrijven
terreinen. Overaanbod leidt tot een prijsdrukkend effect op de vastgoedwaarde en
daarmee op de grondopbrengsten, maar ook op de bereidheid om te (her)
investeren in bestaand en nieuw vastgoed. Door Buck Consultans International
(BCI) zijn vier scenario’s doorgerekend. Voor de MRA gaan we uit van een hoog
economisch scenario, het Global Gateway scenario. Door in regionaal verband het
planaanbod beter af te stemmen op de vraag ontstaat een situatie waarbij op
termijn schaarste en daarmee waarde wordt gecreëerd. Dit betekent concreet:
1	Het in evenwicht brengen van vraag en aanbod door het schrappen van 1,8
miljoen m² (bruto vloeroppervlak) plancapaciteit kantoren. Dit betreft 40%
van het vigerende planaanbod. Daarnaast gaat het om het schrappen van 520
hectare plancapaciteit bedrijventerreinen voor de periode 2010 - 2040. Dit is
23% van het planaanbod. Daarnaast moet er voor de periode na 2020 ruimte
worden gevonden voor het toevoegen van voldoende ‘natte’
zeehaventerreinen.
	Bovendien moet er meer vestigingsruimte worden gereserveerd voor
milieuhinderlijke bedrijven o.a. door het bieden van voldoende ‘gemengd
plus’ terreinen.
2	Transformatie tot 2020 van 1,5 miljoen m2 kantoorruimte bestaande uit
1,1 miljoen m² die nu structureel leegstaat en incourant is en 400.000 m² aan
panden die nog achtergelaten zullen worden door gebruikers die naar
nieuwbouw gaan verhuizen. Daarnaast herontwikkeling van 1,5 miljoen m²
kantoren op bestaande locaties in de periode tot 2020 door middel van sloop/
nieuwbouw of hoogwaardige renovatie. De aanpak van structurele leegstand
van kantoren vindt plaats door inzet van (financiële) instrumenten en
samenwerking met marktpartijen en rijksoverheid.
3	De aanpak van verouderde bedrijventerreinen voort te zetten door 2.200 ha te
revitaliseren en te herprofileren door inzet van (financiële) instrumenten en
meer samenwerking met marktpartijen.

Regionale samenwerking:
Regionale samenwerking staat centraal en is een plicht in het kader van het

Convenant bedrijventerreinen en de provinciale structuurvisie54). Daarnaast is

54) art 12 lid 4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 21 juni 2010
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regionale samenwerking een pré bij het toekennen van HIRB-subsidie.
In Noord-Holland Noord wordt in overleg met de provincie in een tweetal regio’s
(Kop en West-Friesland) gewerkt aan samenhangende bedrijventerreinenprogramma’s waarin de ontwikkeling van nieuwe terreinen samenhangt met de
herstructurering van bestaande terreinen en duurzaam beheer integraal onderdeel
uitmaakt van het regionaal bedrijventerreinenbeleid. In de regio Alkmaar worden
de elementen van een samenhangend bedrijventerreinenbeleid opgenomen in een
nieuw economisch uitvoeringsprogramma.
In Noord-Holland Zuid staat de samenwerking in het kader van de in 2011
vastgestelde Uitvoeringsstrategie centraal. Hierin komen de onderdelen van een
samenhangend bedrijventerreinenbeleid aan de orde.

Verzakelijking:
Als het gaat om de rol van overheden bij verzakelijking, en in deze context in het
bijzonder de rol van de provincie, dan zullen zij de juiste voorwaarden moeten
scheppen om de verzakelijking kans van slagen te geven. Dat betekent vooral
zorgen voor een reële behoefteraming aan bedrijventerreinen en regionale
afstemming bij ontwikkelen, herstructureren en beheren van
bedrijventerreinen. Terughoudendheid bij het ontwikkelen van nieuwe locaties
maakt het interessanter voor beleggers en andere private partijen om te investeren in
bestaande locaties. In feite moet de overheid dus zijn rol als marktmeester goed
invullen die er voor zorgt dat er een aantrekkelijke markt ontstaat voor private partijen
om zich actief bezig te houden met het (her-) ontwikkelen van bedrijventerreinen. De
provincie heeft daarbij een belangrijke rol met het vaststellen en bewaken van de
behoefteraming aan bedrijventerreinen. Daarnaast kan de provincie invloed
uitoefenen op de kwaliteitsverbetering van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen,
zoals nu al gebeurt ten aanzien van landschappelijke inpassing. De Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie adviseert Gedeputeerde Staten van NoordHolland over de ruimtelijke kwaliteit van onder meer nieuwe bedrijventerreinen. Ten
derde kan de provincie initiatiefnemer en partner zijn in (her-)ontwikkeling van
terreinen en langs die weg zakelijke partijen betrekken. En ten slotte kan de provincie
gemeenten stimuleren om de samenwerking te zoeken met private partijen bij het
(her-) ontwikkelen van werklocaties. Momenteel wordt daarvoor de HIRB-privaat
regeling ingezet die gemeenten stimuleert de samenwerking aan te gaan met private
partijen bij het herstructureren van private delen van het terrein. Zo kan een eerste
bodem in een verzakelijkte markt worden gelegd en worden aangetoond dat het model
werkt. De provincie Noord-Holland doet dit momenteel in samenwerking met de
gemeente en het Rijk voor het Zaanse Hembrugterrein. De provincie is ook betrokken
bij twee pilotprojecten (Gebiedsfonds Haarlemmermeer en Distriport) op gebied van
verzakelijking.

Verzakelijking vereist een
goede invulling van de rol van
marktmeester door de
provincie.
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Revitalisering
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Welke andere partijen zijn betrokken?
Belangrijke partners bij het bedrijventerreinenbeleid zijn de gemeenten. Via de
samenwerkingsverbanden Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland
en Plabeka werken we met de gemeenten samen bij het uitvoeren van het
bedrijventerreinenbeleid. Hoewel de Gooi en Vechtstreek onderdeel uitmaakt van
de Plabeka-samenwerking is de regionale samenwerking hier aanvullend
georganiseerd via iLocator, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
Ook het bedrijfsleven wordt actief betrokken waar het gaat om het vaststellen van
belangrijke afspraken rond herstructurering en planning van nieuwe bedrijven
terreinen (zoals Uitvoeringsstrategie Plabeka). De Kamers van Koophandel zijn, net
als de provincie, actief deelnemer aan het regionaal bedrijventerreinenoverleg.
De rol van de regionale ontwikkelingsbedrijven ten aanzien van bedrijventerreinen
staat omschreven in § 7.2 (zie ook kader over Pilotbureau herstructurering).

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Via de HIRB-regelingen HIRB-privaat en HIRB-light is voor de periode 2009-2013
23,5 miljoen euro beschikbaar, bestaande uit 13,5 miljoen aan gedecentraliseerde
rijksmiddelen en 10 miljoen eigen middelen.
In 2013 volgt een besluit over eventuele voortzetting en beschikbare middelen.

4.5 Kantoren
Ook de kantoren maken onderdeel uit van het vestigingsklimaat. Er moet
kwalitatief en kwantitatief voldoende ruimte zijn voor bedrijven om zich te kunnen
vestigen.
Kantoren zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat. Naar schatting werkt ca 40%
van de werkenden in Noord-Holland vanuit kantoren.
Het ruimtelijk kader voor het provinciale beleid is in de eerste plaats vastgelegd in
de provinciale structuurvisie. Net als bij bedrijventerreinen wil de provincie dat de
ruimte in de eerste plaats gezocht wordt binnen de bestaande voorraad. Dat
betekent dat de nadruk moet liggen op renovatie en verdichting binnen het
bestaand stedelijk gebied. Het streven is daarbij gericht op een aantrekkelijk
verblijfsklimaat, ook op kantoorconcentraties. Dat wil meestal zeggen dat kantoren
het beste een plaats kunnen vinden in een stedelijke setting waarin menging met
andere functies als wonen, detailhandel, horeca, cultuurvoorzieningen en
recreatie de voorkeur heeft.
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Wat speelt er nu?
Leegstand
Op dit moment is op de kantorenmarkt in geheel Noord Holland sprake van
overaanbod, blijkend uit een te hoge leegstand. De grootste concentratie van
kantoren, en van de leegstand, is te vinden in het zuiden van de provincie. Het
aanbod aan kantoren in Noord-Hollland is voor meer dan 90% te vinden in Noord
Holland Zuid. De leegstand van kantoren in de Metropoolregio Amsterdam is hoog,
circa 17% van het kantorenareaal staat leeg. Dit komt overeen met een leegstand van
2,2 miljoen m2 bvo. Voor een gezonde markt is 5-8% (frictie)leegstand normaal.
Ongeveer 50% van deze leegstand is structureel van karakter, dat wil zeggen dat de
kantoren 2 jaar of langer leegstaan. Het gaat dus om een structurele leegstand van
ruim 1 miljoen m2. De verwachting is dat deze structurele leegstand nog zal
toenemen, onder andere onder invloed van nieuwbouw projecten die nog in de
pijplijn zitten.
Effecten van leegstand
De belangrijkste problemen die overheden ervaren bij de overmaat aan kantoren
(leegstand en planoverschot) zijn:
•

bij concentraties van leegstand ligt verloedering op de loer met als gevolg
sociale onveiligheid, criminaliteit of in het ergste geval ‘no go-areas’;

•

een verslechtering van de (internationale) concurrentiepositie, want
kantoorgebruikers vestigen zich bij voorkeur op succesvolle locaties;

•

de overmaat heeft een prijsdrukkend effect op de vastgoedwaarde en daarmee
op de (residuele) grondopbrengsten en het investeringsvolume (het geld dat in
stichtingskosten en daarmee in kwaliteit van het pand gestoken kan worden);

•

de financiële risico’s die gemeenten lopen bij de planontwikkeling door de
verslechterde afzetmogelijkheden nemen toe en de verdiencapaciteit van
kantooruitgiften neemt af, waardoor minder geld gegenereerd kan worden
voor de ontwikkeling van verlieslijdende plannen.

Het nieuwe werken
Er vinden de laatste jaren snelle veranderingen plaats in het kantoorwerk. Snel
internet maakt plaats- en tijdonafhankelijk werken veel beter mogelijk dan vroeger.
Velen in de markt zien dat “het nieuwe werken” grote invloed zal hebben op de
kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar kantoorruimte. De verwachting is dat
door een flexibele werkplekindeling en meer thuiswerken het ruimtegebruik per
werknemer zal kunnen teruglopen van ca 25m2 bvo per werknemer nu naar 18 of
zelfs 15 m2 in de toekomst. Omdat de huidige ramingen nog uitgaan van een
constant ruimtegebruik per werknemer is dit dus een factor die zal leiden tot een
lagere vraag in m2 en daarmee tot meer leegstand.
Kwalitatief worden onder invloed van de nieuwe werkconcepten ook nieuwe
vastgoedconcepten ontwikkeld. Door het nieuwe werken zullen (nog) meer dan
vroeger hoge eisen gesteld aan de snelheid van internetverbindingen,
verblijfskwaliteit en levendigheid van de werkomgeving en bereikbaarheid (met
openbaar vervoer en auto)
Regionale samenwerking
De provincie werkt in de Metropoolregio Amsterdam intensief samen met de
gemeenten, de stadsregio Amsterdam en de provincie Flevoland om vraag en
aanbod op de kantorenmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierover zijn in
2011 afspraken gemaakt in de uitvoeringsstrategie Plabeka. Deze afspraken zullen
onder andere moeten leiden tot een aangepaste planningsopgave voor kantoren en
bedrijventerreinen voor Noord-Holland Zuid in de structuurvisie Noord-Holland.
Deze afspraken hebben betrekking op een zorgvuldige planning van nieuwbouw.

72 |

Wat willen we bereiken?
In abstracte termen gaat het om het op peil houden en verbeteren van de
internationale concurrentiepositie van Noord Holland door het bieden van een goed
vestigingsklimaat.
De opgave op de kantorenmarkt is om een nieuw evenwicht te creëren, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Dat betekent dat er zeer selectief moet worden
omgegaan met het ontwikkelen van nieuwe kantoorlocaties. Plancapaciteiten
moeten worden teruggebracht door zachte plannen van de kaart te halen en af te
zien van ontwikkelmogelijkheden in harde plannen.
Tegelijkertijd moet aanbod uit de markt worden genomen door
transformatie van incourante, leegstaande panden. Het kwantitatieve
doel is om vóór 2020 te gaan naar een acceptabel niveau van 5% leegstand.
Voor Noord Holland Zuid is daarvoor een aanzet gemaakt in de uitvoeringsstrategie
Plabeka (juni 2011). De gezamenlijke overheden hebben afspraken gemaakt om 1,9
miljoen m2 ( bvo) aan plancapaciteiten te schrappen. Dat betreft 40% van het
vigerende planaanbod. Hiervoor moeten ruimtelijke plannen (ook de provinciale
structuurvisie) worden aangepast. Naast het schrappen van plannen zullen
plancapaciteiten naar de toekomst moeten worden verschoven.
Tegelijkertijd moet in Noord-Holland Zuid in de periode tot 2020 1,5 miljoen m2
worden getransformeerd. Dit betreft 1,1 miljoen m2 die nu langdurig leegstaat en
incourant is, en 400.000m2 dit nog achtergelaten zullen worden door gebruikers
die naar nieuwe of gerenoveerde panden zullen verhuizen.
De overheden in Noord-Holland-Zuid gaan gezamenlijk werken aan
gebiedsperspectieven die per deelgebeid aangeven wat het toekomstperspectief voor
de kantoorfunctie is. Daarvoor word het grondgebied onderverdeeld in
groeigebieden waar nog (beperkt) groei mogelijk is, balansgebieden waar het

perspectief gericht is op consolidatie en krimp- of transformatiegebieden, waar de
kantoorfunctie zal verminderen of verdwijnen. Dit moet transparantie en
duidelijkheid bieden aan marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars en gebruikers)
over de overheidsvisie op bepaalde gebieden.
Voor Noord-Holland Noord is een dergelijke gedetailleerde uitwerking van het
kantorenbeleid er nog niet. De provincie zal in de komende jaren het initiatief
nemen om in samenwerking met de gemeenten op basis van de behoefteraming te
actualiseren en te komen tot een vergelijkbaar programma met heldere doelen en
instrumenten ten aanzien van de kantorenmarkt.

Hoe willen we dat bereiken?
De provincie heeft op de kantorenmarkt een belangrijke, maar niet allesbepalende

De opgave is om een nieuw
evenwicht te creëren tussen
vraag en aanbod.
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rol. De primaire rol van de provincie op de kantorenmarkt is vergelijkbaar met die
van een marktmeester die het speelveld voor andere partijen afbakent en bewaakt.
Terugdringen plancapaciteit
Het bepalen en terugdringen van de plancapaciteit is de primaire verantwoordelijkheid
van provincie en gemeenten. De provincie stelt kaders ( hét instrument in dit
verband is de provinciale structuurvisie), voert in samenwerking met

De primaire rol van de provincie
is die van marktmeester.

gemeenten behoefteramingen uit (op basis van monitoring), en overlegt
met gemeenten en eventueel particuliere ontwikkelaars over de
mogelijkheden om bepaalde plancapaciteiten terug te brengen.
Het schrappen van plannen is niet zonder consequenties.
Als het gaat om zachte plannen die nog niet in bestemmingsplan zijn vastgelegd,
zullen die moeten passen in de per locatie vastgelegde planningsopgave in de
provinciale structuurvisie.
Als plannen zijn vastgelegd in een bestemmingsplan en er zijn privaatrechtelijke
afspraken gemaakt met marktpartijen dan kan het schrappen van plannen
financiële dan wel juridische consequenties hebben. Het overleg over de
mogelijkheden om te schrappen in vastgestelde bestemmingsplannen zal in eerste
instantie gebeuren tussen gemeenten en grondeigenaren/ontwikkelaars. Alleen in
uitzonderlijke gevallen zal de provincie daar een rol in spelen.
Aanpak bestaande kantorenvoorraad
Voor de transformatie van leegstaande kantoren geldt dat de markt een veel
belangrijker rol zal moeten spelen dan in het verleden. De primaire
verantwoordelijkheid voor leegstaande panden ligt bij de eigenaren /ontwikkelaars
van het verouderd vastgoed. Op locaties met veel structurele leegstand dienen
marktpartijen het initiatief te nemen tot renovatie, transformatie en zo nodig sloop
van panden. De overheden kunnen transformatie en sloop actief faciliteren en
stimuleren. In Plabekaverband is besloten tot een samenhangend pakket van
voornamelijk gemeentelijke acties dat de marktpartijen moet helpen hun

De markt moet grotere rol gaan
spelen bij aanpak leegstand.

leegstandprobleem op te lossen. De provincie heeft daarbij een
ondersteunende taak en zal die actief oppakken. Dit zal vorm krijgen in
het op gang brengen en faciliteren van informatie-uitwisseling tussen overheden
en marktpartijen via o.m. een discussiekaart leegstand. Planologisch is maatwerk
per locatie vereist. Waar dat nodig is zal de provincie snel en flexibel reageren als
voor transformatie de planologische randvoorwaarden veranderd moeten worden (
bijv. Uitwisseling van bestemmingen). Van de rijksoverheid wordt geen geld
verwacht, maar aanpassing van belemmerende juridische en planologische
regelgeving. Het rijk wordt hier door de provincie ook op aangesproken o.a. in het
kader van het landelijk Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren.
Monitoring en behoefteraming
Een belangrijk hulpmiddel voor de provincie bij het vervullen van zijn rol als markt
meester op de kantorenmarkt is de monitoring van de feitelijke ontwikkelingen en
het opstellen (samen met gemeenten) van behoefteramingen als basis voor het
bepalen van de plancapaciteit. De provincie heeft hierin een trekkende rol en zal in
overleg met marktpartijen zo nodig nieuwe instrumenten ontwikkelen om de
ontwikkelingen op de kantorenmarkt in beeld te brengen. Als in iedere markt is hier
transparantie van groot belang om de markt goed te laten werken. Provincie NoordHolland zal daarom jaarlijks via de monitor bedrijventerreinen en kantoren inzicht
verschaffen in deze ontwikkelingen. In 2013 zal de provincie de behoefteraming voor
kantoren en bedrijven in Noord-Holland Noord opstellen.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Dezelfde partijen zijn betrokken als bij bedrijventerreinen, met de
toevoeging dat de marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars en gebruikers) nog
nadrukkelijker betrokken zijn bij het treffen van maatregelen.

Provincie verschaft inzicht
in ontwikkelingen via
provinciale monitor.
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Welke middelen zetten we hiervoor in?
Naast de ruimtelijke regierol (marktmeester) zet de provincie geen financiële
middelen in

4.6 Detailhandel
De provincie Noord-Holland heeft vanaf 2009 een provinciaal detailhandelsbeleid
waar zij uitvoering aan geeft. Gemeenten, Kamers van Koophandel, het Hoofd
Bedrijfschap Detailhandel, het MKB en andere partijen zijn hierbij betrokken en
hebben positief gereageerd op dit beleid. Met het opnemen van detailhandel in de
Economische Agenda 2012-2015 gaan we verder op de ingeslagen weg.

Economisch belang
De detailhandel is een belangrijk onderdeel van de economie in Noord-Holland en
draagt bij aan een vitale en aantrekkelijke omgeving om te wonen en te recreëren.
De werkgelegenheid in de detailhandel bedraagt ongeveer 9% van de totale
werkgelegenheid in Noord-Holland en is goed voor 127.554 banen in 2010. De omzet

voor detailhandel in Nederland in 2010 wordt geraamd op € 82 miljard (exclusief
btw). Het winkelaanbod in Noord-Holland maakt ruim 15 % uit van het totale
winkelaanbod in Nederland; dit zijn ruim 37.000 winkels.55) Het

winkelvloeroppervlak in Noord-Holland is in 2011 ruim 4,16 miljoen m².
Noord-Holland heeft in het algemeen een aantrekkelijk en fijnmazig
winkelaanbod. De Noord-Hollandse regio’s hebben een (of meerdere)
hoofdwinkelgebieden, kleinschaligere winkelgebieden in de kleinere kernen voor
de dagelijkse aankopen, perifere en grootschalige concentraties voor doelgerichte
aankopen. De provincie beschikt over een aantal binnensteden met historische
kern zoals Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, waar detailhandel gecombineerd is
met culturele voorzieningen.

Wat speelt er nu?
Belangrijke ontwikkelingen binnen de detailhandel zijn schaalvergroting, de
effecten van internet (vooral ook de verwachte toekomstige effecten) en
demografische veranderingen als krimp en vergrijzing. Het aantal plannen voor
nieuwe detailhandelsontwikkelingen is door de economische crisis flink gedaald,
maar zeker in Noord-Holland Zuid is er een teveel aan plannen. Uit een in 2011
opgeleverd onderzoek blijkt dat in 2040 voor de gehele Metropoolregio Amsterdam
het planaanbod groter is dan de beschikbare marktruimte (de behoefte aan nieuwe

55) Exclusief leegstand
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winkelmeters). Voor een aantal regio’s in Noord-Holland Zuid geldt dit al in 2020.56)
In Noord-Holland Noord is het planaanbod (relatief) lager en speelt dit probleem
minder.
Afstemming op bovenlokaal niveau wordt steeds belangrijker door groter

In Noord-Holland Zuid is het
planaanbod te groot.

bereik en invloed van detailhandelsontwikkelingen. In Noord-Holland
vindt de regionale afstemming plaats op het niveau van de regio’s die ook
op andere gebieden nauw met elkaar samenwerken. De dreigende mismatch tussen
vraag en aanbod aan winkelmeters maakt goede regionale afstemming urgenter.

Leisure en detailhandel
Detailhandel en vrijetijdsbesteding lopen deels in elkaar over, waar het recreatief
winkelen of ‘funshoppen’ betreft (de belangrijkste vrijetijdsactiviteit van
Nederlanders) of waar het de trend betreft dat in nieuwe projecten detailhandel
wordt gecombineerd met leisure. Leisure bestaat uit alle voorzieningen waar
tegen betaling en vrijetijdsbesteding aan de consument wordt geboden.
Grootschalige, planmatig opgezette leisure voorzieningen, zoals megabioscopen,
binnenspeeltuinen, attractieparken, ijsbanen en welness complexen, hebben een
(boven)regionale functie. Voor nieuwe grootschalige leisure ontwikkelingen is
regionale afstemming wenselijk, zeker indien dit gecombineerd wordt met
grootschalige detailhandel (waarvoor regionale afstemming vereist is). De
ontwikkelingen op leisure gebied monitoren we.

Wat willen we bereiken?
Noord-Holland heeft een zeer waardevolle detailhandelsstructuur die bijdraagt aan
onze concurrentiepositie. Voor lokale overheden is het van belang om een goede
balans te vinden in het bieden van ruimte aan vernieuwing en het behouden van
dat wat al sterk is. Voor de provincie zien we met name een rol als regisseur, gericht
op het bij elkaar brengen van relevante partijen en het faciliteren van (boven)
regionale samenwerking en afstemming. Daarnaast hebben we een kaderstellende
rol, gericht op het bieden van een kader waarbinnen lokale overheden goed kunnen
opereren. Deze rol hebben we al opgepakt met het vastleggen van voorwaarden voor
detailhandel in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.
De ambitie voor de komende periode is onverminderd:

We werken toe naar een Noord-Hollandse detailhandelstructuur die zich
kenmerkt door vitaliteit, dynamiek, concurrentiekracht, kwaliteit en

onderscheidend vermogen en een stimulerend en gezond vestigingsklimaat;
vanuit onze regisserende en kaderstellende rol en de ons beschikbare
financiële mogelijkheden.

Onze beleidsdoelstellingen hierbij zijn:
•

Een gebalanceerd detailhandelsaanbod aansluitend op de behoefte op (boven)
regionaal niveau

•

Behouden wat sterk is: prioriteit voor hoofdwinkelgebieden

•

Behouden van de basis: een minimum aan primaire detailhandelsstructuur in
kleine kernen

•

Focus op kwaliteit en onderscheidend vermogen om de concurrentiepositie van
Noord-Holland te bevorderen

Hoe bereiken we dat?
Om onze beleidsdoelstellingen te bereiken geven we de komende vier jaar verder
uitvoering aan de reeds bestaande instrumenten voor regionale afstemming van
detailhandelsontwikkelingen: de regionale adviescommissies en regionale

56) M
 arktruimte in de Metropoolregio Amsterdam 2010-2040’, uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning; onderzoeksrapport te downloaden via
www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Detailhandel-en-leisure/Onderzoek-ontwikkelingen-en-trends.htm.
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detailhandelsvisies. Ook blijft het bieden van inzicht in ontwikkelingen en trends,
vraag en aanbod en maatschappelijke behoeften, en overleg op provinciaal niveau
van belang. Daarbij hebben wij het wettelijke kader waarbinnen lokale overheden
dienen te opereren opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie Noord-Holland. We zetten voor de periode 2012-2015

Provincie zet in op regionale
afstemming via regionale
adviescommissies en regionale
detailhandelsvisies.

specifiek in op:
Regionale Adviescommissies Detailhandel
De provincie wil de (boven)regionale afstemming verder vergroten door blijvend in
te zetten op de Regionale Adviescommissies Detailhandel. In 2010 heeft GS de
Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord en Regionale Adviescommissie
Noord-Holland Zuid ingesteld (zie kaartje voor een regio-indeling). De advies
commissies zorgen voor de afstemming van nieuwe grootschalige ontwikkelingen

binnen de regio en toetsen deze ontwikkelingen onder andere aan provinciaal en
regionaal beleid. In het ‘Reglement Regionale Adviescommissies Detailhandel
Noord-Holland’ is vastgelegd wanneer gemeenten verplicht advies dienen te vragen
over een nieuwe ontwikkeling.57) Gemeenten mogen ook in een vroeg stadium
(voordat volgens de vereisten een advies moet worden gevraagd) een ontwikkeling
bespreken met de betreffende adviescommissie en haar kennis en expertise
gebruiken om de wenselijkheid van de ontwikkeling te bepalen. De provincie zet
zich in om naar gemeenten het belang van regionale afstemming en het in een
tijdig stadium betrekken van de Regionale Adviescommissie te communiceren.
Concreet resultaat zijn de adviezen (gevraagd en ongevraagd) die de advies
commissies aan de betreffende gemeente en de provincie uitbrengen over
ruimtelijke plannen voor detailhandelsontwikkelingen en over detailhandels
beleid. Bij een negatief advies dat niet wordt opgevolgd door de gemeente zal
Gedeputeerde Staten op basis van het advies en de motivatie van de gemeente een
standpunt innemen. Gedeputeerde Staten kan indien zij dit wenselijk acht een
(negatieve) zienswijze indienen. Daarna kan zij een reactieve aanwijzing geven; in
dat geval treden de onderdelen van het bestemmingsplan waar de aanwijzing
betrekking op heeft niet in werking.
De doeltreffendheid en effecten van het ‘Reglement Regionale Adviescommissie
Detailhandel Noord-Holland’ worden medio 2012 door beide adviescommissies
geëvalueerd. Daaraan koppelen wij in 2013 een evaluatie van de werking van de
Regionale Adviescommissies en de aansluiting op onze regisseursrol voor
bovenregionale afstemming over detailhandel.

57) I n het ‘Reglement Regionale Adviescommissies Detailhandel Noord-Holland’, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010,
zijn de werkwijze en bevoegdheden van de adviescommissies opgenomen. Dit reglement is te downloaden via:
www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Detailhandel-en-leisure/Regionale-afstemming.htm
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Regionale visies
Het regionale niveau is het niveau waarop doelstellingen als een kwalitatief en
onderscheidend detailhandelsaanbod, prioriteit voor hoofdwinkelgebieden en een
basisaanbod in kleine kernen kunnen worden vertaald naar hoe de ruimtelijke
detailhandelsstructuur er daadwerkelijk uit moet komen te zien. Dit moet worden
vertaald naar regionale detailhandelsvisies. Ook ontwikkelingen als eventuele
mismatch tussen planaanbod en marktruimte moeten hierin worden meegenomen.
Alle regio’s moeten over actueel regionaal detailhandelsbeleid beschikken;
onderschreven door de gemeenten in de betreffende regio. In ieder geval elke 5 jaar
is een actualisatie of beoordeling van de noodzaak tot actualisatie nodig. Regionaal
detailhandelsbeleid moet binnen de kaders van het provinciaal beleid vallen en
voordat vaststelling door de gemeenten plaatsvindt aan de betreffende Regionale
Adviescommissie worden voorgelegd. Het is van belang dat alle gemeenten in de
betreffende regio het detailhandelsbeleid bestuurlijk vaststellen en door laten
werken in het gemeentelijk beleid.
Bij de volgende herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie nemen wij hierin op dat gemeenten in een regio een actuele en
bestuurlijk vastgestelde regionale visie moeten hebben. Regio’s waarvoor het
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actualiseren van hun detailhandelsbeleid relevant is geven wij hiervoor een
bijdrage van maximaal € 10.000.

Detailhandelsvisies in de regio’s
De regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland, Zuid-Kennemerland, Stadsregio
Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek beschikken op dit moment over een regionale
detailhandelsvisie. De Stadsregio Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek zijn bezig
met een actualisatie. De regio Kop Noord-Holland heeft in 2011 met bijdrage van de
provincie een visie opgesteld, die eind 2011 wordt vastgesteld. De regio IJmond heeft
in 2010 een visie opgesteld, maar de bestuurlijke vaststelling kent problemen.
Kennis en informatievoorziening
Actuele kennis en informatie is van groot belang voor verschillende partijen en
zeker ook voor de regionale adviescommissies. We willen op provinciaal niveau
informatie verzamelen en delen. We blijven daarom inzetten op monitoring van
detailhandelsontwikkelingen. De cijfers, trends, ontwikkelingen en planaanbod
nemen we op in de jaarlijkse Monitor Detailhandel. Naar aanleiding van de
ontwikkelingen kan het gewenst zijn om verder onderzoek uit te voeren of thema
analyses te maken.
Het Randstad Koopstromenonderzoek; dit onderzoek wordt in principe elke 5 jaar
uitgevoerd. De provincie Noord-Holland neemt in 2011 voor het eerst deel. In 2014
evalueren we de toegevoegde waarde van het Koopstromenonderzoek voor de NoordHollandse partijen, zodat we tijdig een beslissing kunnen nemen over eventuele
volgende deelname (waarschijnlijk in 2016).
In aansluiting op de Monitor, het Koopstromenonderzoek, nieuwe ontwikkelingen
en de vertaling hiervan naar beleid, organiseren we kennisuitwisseling
tussen gemeenten, (vertegenwoordigd) bedrijfsleven (retailers, beleggers,
vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars) en andere partijen zoals
onderzoekers. Een voorbeeld hiervan is het Symposium Koopstromen in 2011.

Randstad Koopstromenonderzoek
In 2011 neemt de Provincie Noord-Holland deel aan het Randstad Koopstromen
onderzoek, samen met de gemeenten en het bedrijfsleven vertegenwoordigd door
de Kamer van Koophandel. De provincie Zuid-Holland is hoofdopdrachtgever en
ook de provincie Utrecht neemt deel. De resultaten van dit onderzoek geven
inzicht in het koopgedrag van consumenten, de omzet van winkelcentra en
herkomst van klanten, consumentenbeoordeling van winkelgebieden en de
ontwikkeling van het winkelaanbod. De resultaten en data zijn beschikbaar via
www.kso2011.nl.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Belangrijke partners bij de uitvoering van het detailhandelsbeleid zijn de
gemeenten. Wij vragen de gemeenten om regionaal af te stemmen en regionaal een
detailhandelsvisie op te stellen.
Andere belangrijke partners zijn de Kamers van Koophandel Noordwest-Holland,
Amsterdam en Gooi- Eem & Flevoland; het HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel),
MKB, CNV en de regio’s. Met de provincie Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland vindt
indien nodig ook bovenprovinciale afstemming plaats.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
Voor de beleidsuitvoering zetten we de volgende middelen in:
Voor de Regionale adviescommissies is jaarlijks € 80.000 beschikbaar. Voor het
opstellen van de regionale visies is eenmalig € 50.000 beschikbaar. Ten slotte is
voor Kennis en Informatievoorziening jaarlijks € 50.000 beschikbaar.
Het totaal aan middelen dat wordt ingezet in de collegeperiode 2012 – 2015 komt
daarmee op € 570.000.

Provincie brengt jaarlijks
monitor uit van detail
handelsontwikkelingen.
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Verfrissende inzichten van
studenten in de
kenniswerkplaats NHN

resultaten is het kunnen volgen van het

frisse blik van studenten. “Het gaat

festival op sociale media. De studenten

niet altijd om kant-en-klare

hebben ter plekke een filmpje

oplossingen, maar het kunnen ook

Of je nu een gemeente, provincie,

opgenomen waarin de vier zich

creatieve stappen in het proces zijn.”

bedrijf of hogeschool vertegenwoordigt,

voorstellen. De organisatie van het

één knelpunt wordt met stip genoemd:

festival is zeer enthousiast.

de aansluiting van jonge mensen op de

De kenniswerkplaats sluit aan bij het
economische speerpunt Arbeidsmarkt

arbeidsmarkt en het vinden van goed

Gerard Oud verklaart het succes van de

& Onderwijs van de provincie. Het

opgeleid personeel. Bestuurslid van het

kenniswerkplaats: “Voor innovatie heb

Clusius College wil in de breedte

Clusius College Gerard Oud zag een

je een nieuwe kijk nodig. Studenten

inzetten op de aansluiting met het

kans voor de regio Noord-Holland

kijken anders naar maatschappelijke

bedrijfsleven. Oud: “Het doel is om

Noord toen hij studenten van de

kwesties dan ambtenaren of

jongeren van MBO, HBO en WO

Universiteit Wageningen aan het werk

werkgevers.” Gemeenten die al

tijdelijk in de ‘echte wereld’ te plaatsen.

zag in Sint Pancras. “We vroegen ons af

jarenlang met hun handen in het haar

Het fundament van de

of we dit structureel konden

zitten vanwege teruglopende

kenniswerkplaats ligt er, nu moeten we

organiseren. Dat werd de start van de

inkomsten doen een beroep doen op de

dit verder uitbouwen.”

kenniswerkplaats NHN.”
In de kenniswerkplaats voeren
studenten een opdracht uit met een
maatschappelijke insteek. Een
“betekenisvolle opdracht” noemt Oud
dat. De tuinbouwsector bijvoorbeeld
kampt al een tijd met een
imagoprobleem. Jongeren willen er niet
voor opgeleid worden of hun carrière in
maken. Dit geldt ook voor het Holland
Flower Festival, een evenement rondom
tuin, interieur, lifestyle en
agribusiness. Aan vier jongeren is de
opdracht gegeven om dit festival
aantrekkelijker te maken voor
generatiegenoten. Een van de
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Arbeidsmarkt en onderwijs
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Inleiding en economisch belang
Een goed functionerende arbeidsmarkt is van belang voor een sterke regionale
economie. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is daarvoor
essentieel. Eén van de uitdagingen waar we voor staan is de beschikbaarheid van
voldoende kwantitatief en kwalitatief arbeidsaanbod voor de vraag vanuit het
bedrijfsleven. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de Nederlandse arbeidsmarkt
in 2011 al niet meer ruim is.58)

In Noord-Holland zien we de volgende (veranderende) omstandigheden:
Door vergrijzing daalt de beroepsbevolking de komende decennia. Regionaal zijn er
grote verschillen.
De arbeidskrapte is in een aantal sectoren urgenter en groter dan in

Beroepsbevolking daalt door
vergrijzing, met regionaal grote
verschillen.

andere. Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren onderwijs, zorg,
techniek (waaronder bouw) en landbouw.
In hoofdstuk 2 ‘Economisch profiel Noord-Holland’ worden cijfers gegeven voor de
verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking per regio, het effect van
vergrijzing hierop en de werkgelegenheid voor de afgelopen periode.
De afname van de beroepsbevolking leidt ertoe dat bedrijven moeilijker
gekwalificeerd personeel kunnen vinden en mogelijk overwegen te verhuizen naar
regio’s waar dat minder moeilijk is. In het algemeen is de trend dat een toenemende
spanning op de arbeidsmarkt niet leidt tot een afname van forensenstromen. Voor
toptalent kan internationaal een ‘battle for talent’ optreden, de demografische
krimp vindt immers op Europese schaal plaats. Het ontbreken van voldoende (en
gekwalificeerde) arbeidskracht is een belemmering voor werkgelegenheidsgroei en
mogelijke economische groei. De beschikbaarheid van ‘human capital’ wordt een
essentieel onderdeel van regionaal economische ontwikkeling.
Een belangrijk element is de kwaliteit van de beroepsbevolking. Generieke inzet op
versterking van de kwaliteiten van de beroepsbevolking op alle opleidingsniveaus is van
belang voor de economische ontwikkeling in de Noord-Hollandse regio’s. Het vergroten
van de kwaliteit kan zowel door de opleiding van jongeren als door het vergroten van
kennis en vaardigheden tijdens de beroepscarrière: ‘een leven lang leren’.
De afname van de beroepsbevolking kan deels worden gecompenseerd door stijging
van de arbeidsparticipatie; door verhogen van de pensioenleeftijd, meer werken
(minder parttime) en inzetten van tijdelijke arbeidskracht vanuit andere regio’s /
landen. Daarnaast is het verhogen van de arbeidsproductiviteit van groot belang.
Dit kan worden bereikt door (proces)innovatie en goed onderwijs. Binnen het
bedrijfsleven is, mede door innovatie en verdergaand gebruik van techniek, steeds
meer behoefte aan hoog opgeleid personeel.
Het Rijk ziet een grote rol voor de decentrale overheden om te beoordelen wat

regionale clusters nodig hebben en hier invulling aan te geven.59) Het Rijk zet in op
58 Centraal Planbureau (2011). Centraal economisch plan 2011: http://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2011
59) Ministerie van EL&I: ‘Naar de Top: Het bedrijvenbeleid in actie(s)’, 13 september 2011. Zie ook de toelichting op het topsectorenbeleid in hoofdstuk 1
van de Economische Agenda.
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publiek-private samenwerking in de topsectoren via o.a. de Centra voor Innovatief
Vakmanschap voor het MBO en de Centers of Expertise voor het HBO. Voor de
topsectoren worden ‘human capital agenda’s’ opgesteld. Daarbij wordt de vraag
vanuit het bedrijfsleven belangrijker bij zowel toelating van nieuwe opleidingen als
herordening van het bestaande opleidingenaanbod. Het samenbrengen van
bedrijfsleven en onderwijs kan bij uitstek op regionaal niveau gebeuren: zeker
MBO-opleidingen en deels ook HBO-opleidingen zijn regionaal georiënteerd en de
arbeidsmarkt is veelal een (boven)regionale markt.
Om de economie te versterken zet de provincie vanuit het innovatiebeleid
(hoofdstuk 3) specifiek in op sterke regionale clusters: de clusters die binnen de
clusteraanpak geïdentificeerd zijn voor Noord-Holland Noord en de kansrijke
sectoren die door de Amsterdam Economic Board (AEB) voor de Metropoolregio
Amsterdam geïdentificeerd zijn. Vanuit Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid sluiten we
hierop aan.
Voor een goed functioneren van de clusters is voldoende instroom vanuit de technische
sector nodig. De topsectorenteams geven aan dat tekorten aan technisch geschoold
personeel de toekomst en het groeivermogen van de topsectoren belemmeren.60)

Daarnaast is de onderwijssector van belang, omdat er voldoende vakdocenten nodig
zijn voor het opleiden van jongeren en bestaande werknemers (kwalitatief en
kwantitatief) in andere sectoren. De sectoren techniek en onderwijs vormen

Arbeidsmarktbeleid:
vraaggestuurd inzetten op
behoefte sterke economische
clusters en een sterke basis
vanuit techniek en onderwijs

daarmee een belangrijke basisinfrastructuur voor de clusters. Beide
sectoren hebben te maken met arbeidskrapte op korte termijn.
Met de uitdagingen die er liggen voor de arbeidsmarkt en de Noord-Hollandse
economie is de doelstelling van ons Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid als volgt:
De provincie Noord-Holland zet in op een goede afstemming tussen onderwijs en
bedrijfsleven en een goed kwantitatief en kwalitatief aanbod van arbeid voor de
sterke regionale clusters. Dit willen wij bereiken vanuit onze rol als makelaar in de
samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid.
Het beleid bestaat uit de volgende hoofdlijnen:
1

Aansluiten op sterke regionale clusters

2

Stimuleren afstemming onderwijs en bedrijfsleven

5.1 Aansluiten op sterke regionale clusters
Wat speelt er nu?
In Noord-Holland Noord is de provincie betrokken bij de economische structuur
versterking, waarbij per cluster een Board wordt opgericht. Er zijn drie dwars
verbanden die van belang zijn voor alle clusters; Arbeidsmarkt & Onderwijs is hier
één van (zie voor meer informatie over de clusteraanpak hoofdstuk 3.2). De
verschillende boards zijn zelf verantwoordelijk voor de afstemming tussen de
bedrijven en meest voor de hand liggende onderwijsinstellingen per sector. De
Kamer van Koophandel Noord-West Holland ondersteunt enkele van de boards bij
het formuleren van de vraag naar personeel op de langere termijn: het bedrijfsleven
formuleert de behoefte aan kwantiteit en kwaliteit, en daarmee kan het onderwijs
de curricula arbeidsmarkt-proof maken.
In Noord-Holland Zuid is de provincie lid van de AEB. Hierin trekken het bedrijfs
leven, de kennis en onderzoekswereld (hbo, en universiteiten) en de overheid samen
op met als doel de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de
metropoolregio en de sterke regionale sectoren te stimuleren.
Het Rijk wil Centra voor Innovatief Vakmanschap voor het MBO en Centers of

60) B
 rief ‘Topsectorenaanpak’, aanbiedingsbrief van de plannen van aanpak van de topteams aan minister Verhagen, 17 juni 2011.
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2011/06/17/brief-topsectorenaanpak.html
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Expertise voor het HBO realiseren. Deze centra sluiten aan op de topsectoren en
worden op meer regionaal niveau opgezet. Zie het kader voor meer informatie.

Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise
De Centra voor Innovatief vakmanschap en Centers of Expertise richten zich op een
aantrekkelijk en hoogwaardig onderwijsaanbod (een ‘piek’ op het reguliere
onderwijs); talentontwikkeling en excellentie; gerichte samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven; meer in- en uitstroom in techniekopleidingen en
innovatieve slagkracht voor bedrijven. In 2010 zijn Centra voor Innovatief
Vakmanschap en Centers of Expertise gestart rond de automotive industry,
watertechnologie en chemie; met een investeringsbijdrage van het Rijk. Ook voor
de andere topsectoren is het doel om Centra voor Innovatief Vakmanschap en
Centers of Expertise te realiseren (één tot twee Centra voor Innovatief Vakmanschap
voor het mbo te realiseren en eenzelfde aantal voor Centers of Expertise). Op de
website www.centersofexpertise.nl is meer informatie te vinden.

Wat willen we bereiken?
De provincie wil de clusters in Noord-Holland Noord ondersteunen bij integrale en
(boven)regionale vraagstukken. Ook problematiek binnen de clusteroverstijgende
sectoren (ICT, maaksector zoals bouw en techniek, zorg en onderwijs) kan daar
onderdeel van zijn. Per cluster moet er een uitvoeringsgericht arbeidsmarkt – en
onderwijsplan komen, deze worden opgesteld door de clusterboards. Hierin wordt
verwoord welke activiteiten de boards gaan uitvoeren om de grootste vraagstukken
op te pakken op het gebied van onder andere vergroten van instroom in
opleidingen, stimuleren van zij-instroom en opleiden van het huidige
personeelsbestand (‘een leven lang leren’).
De provincie wil in Noord-Holland Zuid dat MBO-instellingen en het MKB
betrokken zijn bij de AEB. Procesmatig sterke MBO-ers zijn namelijk van belang
voor de innovatiekracht in de regio. Op dit niveau zal aan innovatieve processen
uitvoering worden gegeven. Daarnaast komen veel ideeën voor innovaties vanuit
de uitvoering. Hiervoor is het nodig dat de onderwijsinstellingen hun
curriculum afstemmen op de gewenste vaardigheden en kennis voor
innovatie, op alle niveau’s, van MBO tot WO.
Wij zijn zeer verheugd over het beleid van het Rijk op het gebied van Centra voor
Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise en de kansen voor de regio’s die
hier liggen. De sterke regionale Noord-Hollandse clusters sluiten over het algemeen
goed aan op de topsectoren. Toponderwijs voor MBO en HBO en de afstemming met
het bedrijfsleven, in de vorm van privaat-publieke samenwerking gericht op de
clusters, willen wij stimuleren.

Ook MBO betrekken bij
clusteraanpak

84 |

Hoe bereiken we dat?
De provincie zet zich vraaggestuurd in voor het gezamenlijk oplossen van integrale
en (boven)regionale vraagstukken binnen de sterke regionale clusters:
In Noord-Holland Noord identificeren we gezamenlijke vraagstukken van
de clusters en het onderwijs en zorgen we dat afstemming over de
integrale activiteiten voor arbeidsmarkt en onderwijs kan plaatsvinden.
De sectoren techniek en onderwijs (als werkgever) betrekken we hierbij.
De clusteroverstijgende vraagstukken die in Noord-Holland Noord naar voren
komen pakken wij met onze partners op. Waar nodig nemen we onze regierol.
In Noord-Holland Zuid zetten we ons in om de MBO-instellingen vertegenwoordigd
te laten zijn in de AEB. De provinciale inzet via de AEB richten we onder andere op
Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken binnen de speerpuntsectoren.
De provincie zet zich in om binnen de samenwerking met onderwijs en bedrijfs
leven publiek-private samenwerking voor toponderwijs te vormen op de NoordHollandse sterke regionale clusters, zoals Centra voor Innovatief Vakmanschap en
Centers of Expertise. Dit doen we door bij te dragen aan onderzoek en proceskosten
in de verkenning- of startfase.
Resultaat:
•

Minimaal 4 Centra voor Innovatief Vakmanschap of Centers of Expertise in
Noord-Holland in 2015, gericht op de Noord-Hollandse sterke regionale
clusters.

•

In Noord-Holland Noord worden clusteroverstijgende vraagstukken
geïdentificeerd (eerste inventarisatie in 2012) en gezamenlijk opgelost; dit leidt
tot meer aanbod van arbeid voor de sterke regionale clusters in 2015.

•

In Noord-Holland Zuid is het MBO vanaf 2013 betrokken bij de AEB.

Welke andere partijen zijn betrokken?
De volgende partijen zijn betrokken: het bedrijfsleven, de Kamers van Koophandel,
kenniscentra, opleidingsbedrijven, MBO’s, HBO’s en universiteiten, gemeenten,
Ministerie van EL&I. Belangrijke partners zijn vooral ook de Boards (Agriboard,
Energyboard i.o., Leisure Board i.o.) en de partners binnen de AEB.

Welke middelen zetten we hiervoor in?
De provincie heeft beperkte middelen en zet zich vooral in op het bij elkaar brengen
van partijen en uitvoeren van benodigd onderzoek. Voor clusteroverstijgende
vraagstukken voor Noord-Holland Noord zetten we € 120.000 in voor onderzoek en
mogelijk een bijdrage aan één of meerdere aanjaagprojecten. Voor publiek-private
samenwerking voor onderwijs gericht op de sterke regionale clusters, hebben we €
390.000 voor de periode 2012-2015 beschikbaar. Het gaat dan om een bijdrage van
maximaal € 65.000 per initiatief.
Hiermee kunnen we met name bijdragen in de proceskosten om te komen tot
effectieve samenwerkingsverbanden tussen verschillende scholen en bedrijfsleven.

5.2 Stimuleren afstemming onderwijs en bedrijfsleven
Wat speelt er nu?
Onderwijsinstellingen, ondernemers en andere partijen uit de verschillende regio’s
hebben aangegeven dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
problemen kent. Vanuit het bedrijfsleven is een grotere betrokkenheid bij het
onderwijs gewenst, voor het bieden van praktijkervaring aan leerlingen (stage- en
leerwerkplaatsen, gastcolleges, praktijklessen) en voor de invulling van het
onderwijs. Vanuit het onderwijs is meer vraaggericht werken naar het bedrijfsleven
toe gewenst. Daarbij zijn de behoefte van het bedrijfsleven aan toekomstige werk
nemers en aandacht in het onderwijs voor de arbeidsmarktperspectieven van
belang.

Provincie zet in op identificeren
en oplossen (boven)regionale
vraagstukken binnen clusters
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In Nederland en Noord-Holland zijn al veel projecten die de aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. Er is een duidelijke behoefte aan trans
parantie in de al lopende initiatieven en projecten.

Monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs
De provincie zet blijvend in op de jaarlijkse monitoring van relevante
arbeidsmarkt- en onderwijsgegevens: regionale cijfers, prognoses én actuele
thema analyses. In de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven
zijn kennis en informatie van belang voor het bepalen van beleid. Welke thema’s
worden onderzocht is mede afhankelijk van de behoefte in het veld. De meest
recente Monitor ‘Actualisatie regionale arbeidsmarktcijfers en – prognoses NoordHolland 2011’ is te vinden op onze website: www.noord-holland.nl/web/Themas/
Economie-en-landbouw/Monitor-onderzoek-en-ontwikkelingen.htm. Vanuit het
veld is een duidelijke behoefte aan cijfers en informatie op regionaal en
provinciaal niveau. Voor het uitvoeren van de monitor en thema analyses zetten
we jaarlijks € 75.000 in.
Door middel van een jaarlijkse bijeenkomst brengen we de regionale cijfers en
relevante thema’s onder de aandacht. Bewustwording van de arbeidsmarkt
problematiek is van belang voor organisaties om voldoende te kunnen inspelen op
de veranderende arbeidsmarkt; deze bewustwording koppelen we aan de monitor.

Wat willen we bereiken?
De provincie wil onderwijs en bedrijfsleven meer in contact laten komen, met als
doel de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Het
onderwijs dient hiervoor structureel meer tijd te investeren in relaties met de
praktijk. Bedrijven kunnen hierdoor sneller en beter toekomstige arbeidskrachten
leren kennen. Regionaal zetten we in op leer-/kennisarrangementen, in NoordHolland Noord nu al uitgevoerd door de kenniswerkplaats (zie kader). Dit
intersectorale project is een succesvolle manier om onderwijs en bedrijfsleven
samen te brengen, het onderwijs positief te beïnvloeden, innovatieve
vraagstukken op te lossen en studenten uit het hele land bekend maken
met de mogelijkheden en de bedrijven in Noord-Holland. We willen een
project met vergelijkbare doelstelling ook in Noord-Holland Zuid starten. Eindbeeld
voor deze projecten is om deze op termijn te verzelfstandigen en in te bedden in het
reguliere onderwijs.
Verder wil de provincie onderwijsinstellingen en ondernemers een goed zicht geven
op de projecten en initiatieven die er op het gebied van de aansluiting tussen
arbeidsmarkt en onderwijs al zijn, zodat zij hier indien gewenst op kunnen
aanhaken. Het doel is de benodigde transparantie te bieden.

Hoe bereiken we dat?
De provincie zet in op de realisatie van leer-/kennisarrangementen ter versterking
van de relatie onderwijs en regionale arbeidsmarkt:
In Noord-Holland Noord zetten we in op de voortgang en uitbreiding van de
bestaande Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord en stimuleren we de benodigde
professionalisering. Dit houdt in dat het project organisatorisch versterkt zal
worden zodanig dat de effectiviteit van het project versterkt zal worden.
In Noord-Holland Zuid nemen we in 2012 het initiatief om in samenwerking met
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven leer-/kennisarrangementen te
organiseren, passend in de regio en zo mogelijk ter versterking van bestaande
initiatieven. De uitvoering kan georganiseerd worden op een vergelijkbare wijze als
in Noord-Holland Noord, maar aangepast aan de situatie in het zuiden.
Onze inzet is nadrukkelijk ook gericht op het betrekken van (meer) MBO scholen en
studenten.
De provincie is zelf ook opdrachtgever voor studenten en docenten binnen de
Kenniswerkplaats, met voor ons relevante vraagstukken.

Verbeterde samenwerking
onderwijs en ondernemers door
leer&kennisarrangementen
(kenniswerkplaatsen) en beter
overzicht van lopende projecten.
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De provincie zet in op het stimuleren en vergroten van de transparantie rond
projecten en activiteiten voor de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, in
aansluiting op bestaande initiatieven. Voorbeelden kunnen zijn een digitale
database van projecten; het uitwisselen van ervaringen; identificeren van best
practises. Dit organiseren wij samen met onze partners en wij stimuleren
initiatieven hiertoe.
Resultaat:
•

Jaarlijkse Monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs Noord-Holland

•

Kenniswerkplaats in Noord-Holland Noord met jaarlijks minimaal 20 opdrachten
uitgevoerd door 20 studentgroepen.

•

Realisatie van leer-/kennisarrangementen in Noord-Holland Zuid in 2012 of
2013; daarna jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20
studentgroepen.

•

Een helder en actueel overzicht van de bestaande arbeidsmarkt & onderwijs
projecten in 2015.

Welke andere partijen zijn betrokken?
Het bedrijfsleven, kenniscentra, opleidingsbedrijven, onderwijsinstellingen,
Ministerie van EL&I, programma regionale transitie, boards, gemeenten,
platforms voor onderwijs en arbeidsmarkt.

Welke middelen hebben we hiervoor beschikbaar?
Voor de kenniswerkplaatsen hebben we jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Voor het
realiseren van transparantie in de bestaande arbeidsmarkt onderwijs initiatieven,
hebben we jaarlijks € 25.000 beschikbaar.

Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord
In de kenniswerkplaats Noord-Holland Noord werken onderwijs, overheid en
bedrijfsleven samen (de drie O’s). Het is de uitvoering van zogenaamde leer-/
kennisarrangementen; activiteiten die leiden tot een verbetering van de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en kennis beschikbaar maakt
voor regionale ontwikkeling. De kenniswerkplaats Noord-Holland Noord laat
studenten en docenten opdrachten uitvoeren van overheden en ondernemers uit
Noord-Holland Noord. Hiermee wordt bereikt dat partijen elkaar beter leren
kennen, de regio kan laten zien wat er te doen is en daarmee de aandacht trekken
van toekomstige werknemers, de studenten en onderzoekers dragen bij aan de
verbetering van het innovatieve klimaat in de regio door specifiek te werken aan
innovatieve opdrachten en kennis komt beschikbaar voor de opdrachtgevers.
De initiatiefnemers zijn de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel,
het Clusius college en de Agriboard. De provincie verzorgt het voorzitterschap van
de stuurgroep Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord en waarborgt dat de
prioritering van onderwerpen aansluit op de regionale ontwikkelingen in de
clusters. Tot nu toe zijn studenten van de Wageningen University (oa ruimtelijke
planning), Hogeschool InHolland (ontwerp en welzijn), Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (planologie en verkeerskunde), Hogeschool van Amsterdam
(vastgoed) en Clusius college betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
Opdrachtgevers tot nu toe: LTO, Holland Flowerfestival, GGZ Heiloo, gemeente
Langedijk, dorpsraad Kolhorn, gemeente Den Helder, VSM, gemeente Medemblik,
provincie Noord-Holland en gemeente Hoorn (poort van Hoorn).

Stages bij de provincie
In 2009 is de provincie gestart met het Stage Programma. Binnen dit Stage
Programma hebben in 2009 en 2010 respectievelijk 22 en 41 studenten op MBO,
HBO en WO niveau een stage gevonden binnen de organisatie. Voor 2011 staat de
teller (1 oktober) op 42 stagiairs. Het bieden van stages is een goede manier om

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 87

jongeren werkervaring te laten opdoen en om als organisatie bekend te worden bij
potentieel toekomstige werknemers. De provincie zet blijvend in op het Stage
Programma. Daarbij richten we ons op MBO, HBO en WO studenten, in

aansluiting op de werkzaamheden die we uitvoeren. Op de provinciale website61)
zijn ervaringen van stagiairs en het actuele stageaanbod te vinden.

61) www.noord-holland.nl/web/Over-de-provincie/Werken-bij/Stage-lopen-bij-de-provincie.htm
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Toerisme en Watersport
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Inleiding
Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een wezenlijke bijdrage aan de
economische ontwikkeling van zowel de kust, het platteland als het stedelijk gebied.
Daarnaast is de watersport in Noord-Holland een onderscheidende propositie. Een
aantrekkelijk toeristisch aanbod levert een positieve bijdrage aan de internationale
concurrentiepositie van een regio en vormt een belangrijke quality of life factor voor het
aantrekken van de kenniseconomie. Toerisme is wereldwijd de enige sector die ook de
komende jaren nog zal doorgroeien (WTO), maar er is daarbij sprake van een toenemende
(inter)nationale concurrentie en consumenten worden steeds kritischer. Het toeristisch
product in Noord-Holland is versnipperd, kent veel pappa & mamma bedrijven en voldoet
in veel gevallen niet aan de eisen van de consument.
Noord-Holland zal moeten investeren in haar toeristisch product en ruimtelijke
kwaliteit om te kunnen profiteren van de groei van het toerisme. Onze inzet is
gericht op bevordering van samenhang binnen het toeristisch product en het
stimuleren van kwaliteit (duurzaamheid) en diversiteit in het aanbod. Wij
hebben vooral in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van de
sector te faciliteren en bij te dragen aan een betere toeristische
concurrentiepositie. Doel is om onze toppositie binnen Nederland op het gebied van
overnachtingen en watersport te behouden met als achterliggend doel de bestedingen
te maximaliseren. Hierdoor kan ook de werkgelegenheid in de toeristische sector zich
optimaal ontwikkelen.

Economisch belang
De economische omvang van de toeristische sector in Noord-Holland blijkt
voornamelijk uit de grote hoeveelheid overnachtingen die jaarlijks in de provincie
plaatsvinden. In totaal hebben in 2010 in Noord-Holland bijna 20,2 miljoen
overnachtingen plaatsgevonden. Hiervan werden ruim 9,7 miljoen overnachtingen
geboekt in Amsterdam en bijna 10,5 miljoen overnachtingen in de rest van de
provincie (zie tabel 1). Noord-Holland is daarmee de grootste provincie als het gaat om
het aantal overnachtingen, ook als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten.
Waar in Amsterdam deze overnachtingen voornamelijk door buitenlanders worden
gerealiseerd, vertoont de rest van de provincie een volledig ander beeld. Daar worden
de meeste overnachtingen (60%) gemaakt door toeristen uit eigen land. Overigens
heeft Noord-Holland wel verhoudingsgewijs veel buitenlandse boekingen met 40%
terwijl dit landelijk op 31,6% ligt62).

Uit de ontwikkeling van het aantal overnachtingen van de afgelopen jaren blijkt dat de
toeristische sector erg conjunctuurgevoelig is. Na een aantal jaren van daling heeft er
vanaf 2005 een aanzienlijke stijging plaatsgevonden. Met het begin van de economische
crisis was er echter sprake van een daling in het aantal overnachtingen. Deze daling was
in Noord-Holland met name erg groot in de regio buiten Amsterdam. De toeristische
sector heeft zich in Noord-Holland hersteld en uit tabel 2 blijkt dat Noord-Holland een
beter herstel laat zien dan het landelijke gemiddelde. Uit de tabel blijkt echter wel dat dit
herstel voornamelijk voor rekening van Amsterdam komt. Het is dus van belang om deze
groei vast te houden en beter te laten renderen in de regio’s buiten Amsterdam.
62) CBS, 2001

Doel is behoud toppositie
binnen Nederland in over
nachtingen en watersport en
dat ook uitdragen.
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Aantal overnachtingen in Noord-Holland en Nederland (Bron: CBS)
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Binnen het toeristisch aanbod speelt de watersport een belangrijke rol. In
kwantitatieve aantallen loopt de watersportsector Noord-Holland voorop: 15% van
alle watersporters is actief in Noord-Holland (tezamen met Zuid-Holland (15%) en
Friesland 14%). Bovendien telt Noord-Holland het grootste aantal pleziervaartuigen
in het water (34.000), op de voet gevolgd door Zuid-Holland (33.000) en Friesland
(28.000).
Vaartuigen in het water bij havens en bedrijven in Nederland, 2006-2010
2006

2007

2008

2009

2010

Noord-Holland

32.000

33.000

34.000

34.000

34.000

Zuid-Holland

32.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Friesland
Nederland

25.000

26.000

27.000

28.000

28.000

162.000

171.000

174.000

176.000

176.000

Bron: HISWA Vereniging

Hoewel Noord-Holland in aantallen dus goed scoort, geldt dit niet als gekeken wordt
naar ‘populariteit’. Uit onderzoek naar de favoriete watersportlocaties blijkt dat
Friesland (27%) boven aan staat. Noord-Holland stond in 2009 op de tweede plaats,
maar in 2010 streefde Zeeland Noord-Holland voorbij (14%).

2010
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De betekenis van de toeristische sector gaat overigens verder dan alleen de belangen
van de ondernemers. Zo draagt een hoogwaardig aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen
(waaronder toeristische voorzieningen en watersport, maar ook cultureel aanbod en
natuur) bij aan de omgevingskwaliteit en daarmee het concurrerend vermogen van
de provincie.
Voor een gunstig vestigingsklimaat hechten bedrijven belang aan een prettige
leefomgeving. Concreet betekent dit voor Noord-Holland dat de provincie alleen
duurzaam aantrekkelijk voor (internationale) kenniswerkers en bedrijven is als het
er prettig werken, wonen én recreëren is. De toeristische sector is daarmee

Toeristische sector essentieel
voor gunstig vestigingsklimaat
en daarmee de concurrentie
positie

essentieel voor internationale concurrentiepositie van Noord-Holland.
Gezien het belang van een aantrekkelijke omgeving zal de toeristische
sector haar bijdrage moeten leveren aan behoud van de belevingswaarde van de
ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde en niet gebouwde leefomgeving. De toeristische
sector heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke functie voor Noord-Holland.
Daarnaast blijkt het dat juist in krimpregio’s toeristische activiteiten de kurk zijn
waarop het maatschappelijk leven drijft63). Dat komt doordat het mogelijk is

functies te combineren waarbij door de bestedingen van de toeristen voorzieningen
behouden kunnen blijven. Verder is het toerisme een arbeidsintensieve sector die
voor behoud van werkgelegenheid kan zorgen en daarbij veel ruimte biedt voor
banen voor lager opgeleiden, allochtonen en parttimers. Daarbij gaat het bij
toerisme veelal om werkgelegenheid die direct in de provincie zelf plaatsvindt en
niet snel vanwege lagere lonen naar elders verplaatst wordt.
Uit cijfers van LISA blijkt dat in Noord-Holland in 2010 de totale werkgelegenheid in
de vrijetijdssector 107.234 banen besloeg. Omdat binnen de vrijetijdssector relatief
veel in deeltijd wordt gewerkt en een persoon soms verschillende banen combineert,
zal de werkgelegenheid uitgedrukt in werkzame personen naar verwachting nog
zelfs 30% hoger liggen. Noord-Holland is landelijk gezien de grootste provincie als
het gaat om werkgelegenheid in de toeristische sector. Het grootste deel is
werkzaam in de sectoren horeca (49.957 banen) en logiesverstrekkers (14.733 banen).
Het aantal banen in de watersportsector/branche (inclusief de jachthavens en –
bouw) in Noord-Holland is 2.820. De totale watersportsector heeft een aandeel van
2,7% van de werkgelegenheid in de toerisme- en recreatiesector64) en 0,2% van de
totale werkgelegenheid in Noord-Holland. Het economisch belang van de
watersportindustrie voor Noord-Holland ligt hiermee wel boven het landelijke
gemiddelde.
63) B
 ron: www.innovatienetwerk.org/nl/themas/toon/38/STIRR.html.
Zie ook: Demografische Krimp, Recreatie als sociaal-economische motor en drager van ruimtelijke kwaliteit; Recron (2010)
64) Bron: NH in Cijfers/LISA op basis van de Landelijke Standaard
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Wat speelt er nu?
Consumentengedrag en toenemende concurrentie
Onder invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving verandert
het consumenten gedrag. Vijf maatschappelijke processen spelen hierin een
belangrijke rol: de 5 I’s. Onder invloed van individualisering (ontzuiling en
verzelfstandiging binnen het vrijetijdsgedrag), informalisering (losse, meer
informele verbanden), intensivering (toenemend belang van ‘beleving’, zowel
kwalitatief als kwantitatief), internationalisering (multiculturalisatie,
horizonverbreding) en informatisering (toenemend belang van en toegang tot
informatie) is een grote vrijetijdsmarkt ontstaan.
Toerisme en watersport maken een belangrijk onderdeel uit van deze brede
vrijetijdsmarkt, maar ondervinden ook in toenemende mate concurrentie van
andere vrijetijdsbestedingen (recreatie, cultuur, fun-shoppen/leisure). Daarnaast
kent de sector ook steeds meer internationale concurrentie. De opkomst van
internet en andere nieuwe mediatoepassingen (‘informatisering’) hebben er voor
gezorgd dat voor iedereen de wereld dichtbij is. Als tegenreactie op deze
mondialisering neemt de aandacht voor regionale identiteit en de eigen (cultuur)
historie toe. Het beleven van regionale identiteit en het creëren van verbondenheid
met de eigen (leef)omgeving wordt in het vrijetijdsgedrag steeds belangrijker. Men
kiest dan ook steeds vaker voor een (korte) vakantie in eigen land.
Naast de genoemde ‘individualisering’ spelen ook brede maatschappelijke thema’s
een belangrijke rol binnen de watersport en toeristische sector. Zo biedt de
toenemende vergrijzing kansen. Senioren dragen nu al 35% bij aan de totale
binnenlandse vakantiebestedingen. Zij zijn dan ook een interessante doelgroep: de
doelgroep is groeiende en daarnaast hebben ze tijd, geld, zijn bereid om dit aan
vakanties uit te geven en zijn niet gebonden aan vakantieperiodes. Deze belangrijke
doelgroep dwingt de sector echter wel om anders naar het toeristische product te
kijken. Voor senioren zijn aspecten als comfort, gemak en veiligheid belangrijke
voorwaarden van vakanties. Het regionale voorzieningenniveau in Noord-Holland
Noord komt onder druk te staan door een dalende beroepsbevolking, ontgroening
en op langere termijn een afname van de bevolking (krimp). Deze voorzieningen
hebben te maken met een veranderende behoefte van het publiek en afnemend
gebruik. Door functies te combineren kan de toeristische sector de negatieve
effecten van krimp beperken en draagt de sector bij aan de leefbaarheid van het
landelijk gebied.
Door de genoemde maatschappelijke processen komt de toeristische sector voor een
aantal grote uitdagingen te staan. Zo is er sprake van een toenemende nationale en
internationale concurrentie, is de huidige consument steeds kritischer geworden
en is er sprake van een snel veranderende vraag. Aspecten als kwaliteit, beleving en
diversiteit worden in het toeristisch aanbod steeds belangrijker en er ontstaan
nieuwe markten en productmarkt- combinaties, zoals zorgtoerisme en industrieel
toerisme.
Versnipperde sector en ontbreken innovatie kracht
De veranderingen in het consumentengedrag vraagt om een flexibele en
innovatieve sector die hierop kan spelen. De sector wordt gedwongen om niet langer
aanbod- maar juist vraaggericht te opereren. Omdat de toeristische sector
gekenmerkt wordt door kleinschaligheid (veel MKB-ers en pappa en mamma
bedrijven) en tevens erg versnipperd is, heeft de sector moeite om het hoofd te
bieden aan de uitdagingen die haar te wachten staat. Zo zijn de rendementen
doorgaans te laag voor substantiële innovaties, waardoor het ontwikkelvermogen
om in te spelen op de veranderingen in de vraag klein is. Bovendien constateert de
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VROMRaad65) dat de lage organisatiegraad in de toeristische sector ertoe leidt dat
het belang van de sector onvoldoende gewicht krijgt naast de andere belangen
binnen de ruimtelijke ordening.
Toenemende ruimtevraag toeristische sector
Zo als gesteld is er sprake van een veranderende vraag die zich onder andere vertaalt
naar een grote behoefte aan luxe en gemak. Binnen de toeristische sector uit zich
dit in een verschuiving van kampeervakanties naar bungalowvakanties. Het
bungalowpark van de toekomst wordt gezien als een park met een hoog comfort
niveau, voldoende luxe, goede voorzieningen en waar wordt ingespeeld op meerdere
doelgroepen. Om hier uitvoering aan te kunnen geven heeft de toeristische sector
behoefte aan extra ruimte.
Naast marktaspecten liggen ook bedrijfseconomische aspecten ten grondslag aan
de ruimtebehoefte van de kampeer- en bungalowsector. De belangrijkste redenen
voor uitbreiding zijn: de groeiende vraag naar grotere kampeerplaatsen en
bungalows, meer privacy en meer voorzieningen; de matige rendementen binnen
de sector die een grotere capaciteit noodzakelijk maken, mede gezien de stijgende
belastingen, promotiekosten, personeelskosten e.d., en de maatschappelijke vraag
om een betere landschappelijke inpassing van vakantieparken.
Uit deze factoren, die vaak ook voor jachthavens spelen, komen twee vormen van
uitbreidingswensen voort: uitbreidingswensen ten behoeve van kwaliteits
verbetering en ten behoeve van capaciteitsuitbreiding. In het laatste geval gaat het
soms om het benutten van marktkansen door gezonde, sterke bedrijven, maar vaak
ook om het benutten van die kansen door bedrijven voor wie uitbreiding van de
capaciteit noodzaak is om voldoende geld te genereren om te kunnen voortbestaan.
Samenwerking met andere sectoren kan beter
Toerisme heeft grote raakvlakken met cultuur. Musea, podiumkunsten en cultuur
historisch erfgoed zijn belangrijke elementen van het toeristisch product NoordHolland. Maar ook recreatie voorzieningen en natuur vormen een onlosmakelijk
onderdeel van het toeristisch product, met name op het gebied van watersport. Hier
liggen echter nog kansen om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van
het toeristisch product te versterken.
De afgelopen jaren is de samenwerking tussen deze verschillende sectoren sterk
verbeterd, maar de komende jaren zal deze nog intensiever zijn. Door bezuinigingen
op het gebied van recreatie, cultuur en natuur zal steeds vaker een beroep worden
gedaan op toeristische ondernemers om bij te dragen aan het aantrekkelijk houden
van de omgeving van hun bedrijf.

Wat willen we bereiken?
Wij beschouwen toerisme als een belangrijke bedrijfstak en een sector die een
duidelijke rol speelt in het ruimtelijk economisch domein. Toerisme is van groot
belang voor de economie en werkgelegenheid van Noord-Holland en toerisme moet
verder kunnen groeien. Daarbij is in Noord-Holland de watersport een belangrijk
onderdeel binnen het toeristisch aanbod. De vele havens en de lange kustlijn van
het door water omsloten Noord-Holland bieden mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling. Wij willen de ambitie uitdragen dat Noord-Holland een vooraan
staande watersportprovincie blijft.

65) Groeten uit Holland,qui è fantastico! Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit, VROMRaad. Advies 055, 2006,
http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/groetenuitholland.pdf
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Op basis van het coalitieakkoord kan de doelstellingen voor toerisme als volgt
worden geformuleerd:

Doel is om onze nummer 1 positie binnen Nederland op het gebied van

overnachtingen en watersport te behouden met als achterliggend doel de
bestedingen te maximaliseren. Hierdoor kan de werkgelegenheid in het
toerisme en de watersport zich optimaal ontwikkelen.

Bij de besluitvorming voor de keuze van een (vakantie)bestemming spelen factoren
als kwaliteit, diversiteit, authenticiteit en intensiteit van de beleving een grote rol.
Er is behoefte aan een sector waar overheden, ondernemers en onderwijs
instellingen samenwerken om een vraaggericht, veelzijdig en onderscheidend
toeristisch aanbod te creëren. Daarbij moet het vernieuwde aanbod aansluiten bij
maatschappelijke opgaven zoals vergrijzing, bevolkingskrimp en digitali
sering, maar ook bijdragen aan de financiering van natuur en cultuur
en transformatie van de landbouw. Dat vraagt om nieuwe oplossingen
en strategieën. Maar dit biedt vooral ook veel kansen die niet onbenut mogen
blijven.
Onze inzet is gericht op bevordering van samenhang binnen het toeristisch product
en het stimuleren van kwaliteit (duurzaamheid) en diversiteit in het aanbod.
Noord-Holland zal moeten investeren in haar toeristisch product en ruimtelijke
kwaliteit om te kunnen profiteren van de groei van het toerisme. Wij hebben vooral
in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van de sector te faciliteren en bij
te dragen aan een betere toeristische concurrentiepositie
Binnen de uitvoering van ons economisch beleid zullen nadrukkelijk dwars
verbanden worden gelegd met andere beleidssectoren. Zo hebben wij in het
Coalitieakkoord gesteld dat er optimaal gebruik dient te moeten worden gemaakt van
de synergie tussen cultuur en recreatie om daarmee bij te dragen aan de toeristische
aantrekkingskracht. Er is sprake van een toenemend economisch belang van een
recreatief aantrekkelijke groene ruimte en cultuurhistorisch aanbod.
Voor het beter verbinden van toerisme, recreatie en cultuur is een duidelijke
rolafbakening essentieel. Binnen de afstemming van de verschillende
beleidsvelden kan worden gesteld dat het cultuur- en cultuurhistoriebeleid zich
primair richt op behoud en beheer van cultuurhistorisch aanbod of ‘content’ in de
brede zin van het woord (cultuurlandschappen, monumenten en immaterieel
erfgoed) en het beleefbaar maken hiervan, het recreatiebeleid op het creëren van
ruimtelijke voorzieningen en bereikbaarheid hiervoor (gebieden en verbindingen)
en het toerismebeleid richt zich op het gezamenlijk promoten en vermarkten van
dit aanbod.

Hoe bereiken we dat?
Als het om toerisme gaat hebben wij in veel gevallen geen mogelijkheden tot directe
sturing. Wij hebben vooral in de randvoorwaardelijke sfeer een rol om de groei van
de sector te faciliteren en zullen deze rol samen met publieke en private partijen en
andere beleidsvelden (ruimtelijke inrichting, cultuur, water, natuur etc.) moeten
invullen. Wij leggen onze focus op die thema’s die van directe invloed zijn op de
ontwikkeling van het toerisme in Noord-Holland:
1

Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product

2

Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren

3	Versterking van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
watersportprovincie
De rollen die wij hierbij vervullen zijn naast beleidsbepaler ook ‘regisseur’, door met
de sector coalities te smeden en gezamenlijk resultaten te boeken of de sector in
staat te stellen resultaten te behalen en de rol van ‘stimulator’ door als aanjager ons
netwerk of financiële middelen in te zetten om iets van de grond te krijgen.

Toppositie behouden door
bevordering samenhang
toeristisch product en
stimuleren kwaliteit en
diversiteit
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1 Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product
De eisen die consumenten aan toeristische voorzieningen stellen worden hoger. De
sector dient hierop in te spelen door meer vraaggericht te gaan werken en te
investeren in beleving en diversiteit. Dit vraagt om verdergaande professionalisering
en een kwaliteitsslag van de sector. We zetten ons daarbij in op de volgende
onderwerpen:
Professionalisering van de sector stimuleren: met de clusteraanpak in NoordHolland Noord en binnen de Metropool Regio Amsterdam zullen wij bijdragen aan
de verbetering van de professionaliteit in de sector. De vrijetijdseconomie (Leisure
Board) vorm één van de vijf kansrijke economische clusters voor Noord-Holland
Noord. Vanuit Leisure Board zal worden ingezet op een structuurversterking van de
toeristische sector in Noord-Holland Noord op het gebied van kennis, strategie
ontwikkeling, marketing en het leggen van verbindingen. Vanuit deze thema’s
worden diverse projecten ontwikkeld die bijdragen aan de professionalisering van
de toeristische sector. Binnen de uitvoering en ondersteuning van de Leisure Board
zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord en er zal samenwerking worden gezocht met onderwijsinstellingen
uit de regio. Vanuit de Leisure Board zal ook projectmatig worden samengewerkt
met de andere clusters om tot nieuwe productmarkt combinaties te komen,
bijvoorbeeld op het gebied van verbrede landbouw of zorgtoerisme. Daarnaast
bieden de plannen voor de Floriade 2022 kansen om vanuit een lange termijn visie
naar ruimtelijke vraagstukken te kijken die ook een stimulering van de toeristische
sector kunnen betekenen. Ook de Olympische Spelen 2028 vormen een punt op de
horizon waar de toeristische sector zich op moet richten, gezien de enorme druk die
dit evenement legt op de overnachtingsmogelijkheden in Noord-Holland.
Toerisme & Congressen vormt ook één van de zeven clusters binnen de Amsterdam
Economic Board (AEB) op basis waarvan gezamenlijke investeringen worden gedaan
om te komen tot economische vernieuwingen. Als één van de partners binnen de AEB
zullen we innovatieve projecten (bijvoorbeeld ‘e-tourism’) inhoudelijk en waar
mogelijk financieel ondersteunen. De afstemming met ondernemers en
onderwijsinstellingen is hierin cruciaal. In de metropoolregio Amsterdam zullen wij
tevens onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de toeristische sector te
ondersteunen in hun ambitie om meer buitenlandse gasten te trekken.
Om professionalisering te stimuleren leveren wij de toeristische sector informatie
over trends en bezoekersprofielen. Bedrijven kunnen hierop inspelen en worden
gestimuleerd om meer vraaggericht te werken. We zullen ons daarnaast inzetten
om MKB’ers vanuit de toeristische sector aan te haken op het innovatiemiddel
‘Kansenkanon’ om innovatiekansen te zien en te grijpen. De toeristische sector
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leent zich namelijk uitermate goed voor innovatie en met name de watersport is
geschikt om dit vervolgens ook te verbinden aan aspecten van duurzaamheid.
Synergie in toeristische marketing en promotie: we spelen een regisserende en
coördinerende rol in het promoten van de diversiteit van de provincie NoordHolland. Op basis van een samenhangend marketingconcept wordt het bezoek uit
Nederland, België en Duitsland gestimuleerd. De diversiteit in aanbod en regio’s
komt centraal te staan bij het promoten van Noord-Holland als aantrekkelijke
toeristisch-recreatieve en culturele bestemming. In de uitvoering van de marketing
en promotie ligt de nadruk op het tegengaan van de versnippering binnen de sector.
Er dient nauw te worden samengewerkt met de culturele sector die vaak dezelfde
consument bedient. Door samenwerking, afstemming en partijen en sectoren met
elkaar te verbinden, kunnen middelen efficiënter worden ingezet en synergie
voordelen worden behaald. Op deze manier verwachten wij de effectiviteit en
kwaliteit van de promotionele activiteiten te kunnen verbeteren en te zorgen voor
enige continuïteit, aangezien de middelen bij alle partijen schaars worden.
Betere benutting van de regionale identiteit: regionale identiteit is een
uitstekend middel om de concurrentiepositie van regio’s te verbeteren. Wij zetten
ons in om middels projecten (bijvoorbeeld Identiteit Badplaatsen, Westfriese
Omringdijk en Oneindig NH) regio’s bewust te maken van hun eigenheid en om dit
beter economisch te benutten. Wij ondersteunen de toeristische sector om binnen
deze projecten de regionale identiteit in te zetten bij de ontwikkeling van productmarkt combinaties en een aanbod te creëren dat aansluit bij de (ruimtelijke)
kwaliteit van de regio. In onze toeristische marketing en promotie zetten wij deze
regionale eigenheid als sterke merken in om de concurrentiepositie van NoordHolland te verbeteren.
Samenwerking tussen sectoren verbeteren: in ons coalitieakkoord hebben wij
opgenomen dat wij optimaal gebruik zullen maken van de synergie tussen cultuur
en recreatie en toerisme. Naast de gezamenlijke marketing en promotie onder
steunen wij op projectbasis de samenwerking tussen cultuur en toerisme, zoals bij
de Stelling van Amsterdam en de Westfriese Omringdijk. Hierbij is vergroting van
het economisch rendement van deze projecten het uitgangspunt om zo bij te dragen
aan het behoud van het cultuur-historische aanbod binnen de provincie.
Met het opgaan van toerisme in de Economische Agenda is goede afstemming met
de recreatie sector essentieel geworden. Het beleid gericht op Recreatie, Natuur en
Landschap komt voor een grote uitdagingen te staan waarbij de noodzaak ontstaat
om vanuit economische activiteiten een bijdrage te generen voor de inrichting en
het beheer van recreatie- en natuurgebieden. Gezien het belang van een
aantrekkelijke omgeving zal de toeristische sector haar bijdrage moeten leveren aan
het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland. Samen met de
recreatie sector zullen we op zoek gaan naar slimme combinaties van functies,
zodat ze een bijdrage kunnen leveren in het beheer en behoud van de recreatie- en
natuurgebieden. Hiervoor zoeken wij samenwerking binnen het herziene beleid
voor Recreatie, Natuur en Landschap.
Ondersteunen van duurzaamheidinitiatieven: het investeren in een
kwalitatief hoogwaardig toeristisch product dient toekomstbestendig te
zijn. Naast het vernieuwen van het product dient de toeristische sector
ook aandacht te besteden aan duurzaamheid, van zowel de onderneming
als de omliggende omgeving. We willen verduurzaming van de toeristische sector
bereiken door zoveel mogelijk toeristisch-recreatieve bedrijven, stranden en
jachthavens te certificeren met een Blauwe Vlag of Green Key. Aangezien
duurzaamheid verder gaat dan de sector alleen zullen wij gemeenten ondersteunen
bij verduurzaming middels onze financiële ondersteuning van het Eco XXI

Verduurzamen toeristische
sector via Blauwe Vlag/
GreenKey en Eco XXI
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programma. Eco XXI is een stimuleringsprogramma om de duurzaamheid op
gemeentelijk niveau in kaart te brengen en te stimuleren. Dit gebeurt op basis van
een nulmeting die de huidige stand van zaken op de vier hoofdgebieden milieu,
economie, samenleving en organisaties, inzichtelijk maakt en op basis waarvan een
duurzaamheidprogramma wordt opgesteld. Afhankelijk van het resultaat kunnen
gemeenten worden gecertificeerd en vinden er workshops plaats op onderwerpen
waar verbetermogelijkheden voor de gemeenten zijn (www.eco-xxi.nl).
Kwaliteitsverbetering toeristisch product Noordzeekust: de helft van de
toeristische omzet in Noord-Holland wordt gerealiseerd aan de Noordzeekust.
Samen met de kustplaatsen hebben wij in 2009 een start gemaakt met hun
herprofilering. Wij vinden dat kustplaatsen zich bewust moeten worden van hun
identiteit en dat zij deze gebruiken om een helder profiel met onderscheidende
kenmerken op te stellen. In het coalitieakkoord hebben wij opgenomen dat wij ons
zullen inzetten voor: “een revitaliseringsplan voor oude badplaatsen en dorpen met
toeristische potentie”. Het project Identiteit Badplaatsen is onderdeel van het
Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie. Het is belangrijk dat de kust
gemeenten verder gaan met de uitwerking van hun identiteit, omdat dit positief
bijdraagt aan de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse kust. Toerisme maakt
hier een integraal onderdeel van uit. Wij zullen ondernemers betrekken bij dit
proces. In het kader van de herstructureringsopgave van campings en bungalow
parken langs de Noordzeekust zien wij mogelijkheden om invulling te geven aan
versterking van de profielen van de kustplaatsen.

Wij blijven de internationale promotiecampagne ‘Beach Life’ -in samenwerking
met de Noordzeekust VVV’s- ondersteunen om zo ook de Noordzeekust in het vooren naseizoen als aantrekkelijke bestemming te promoten. Ook het faciliteren van
jaarrond strandpaviljoens draagt hier aan bij. Wij zullen onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om actuele informatie over de bereikbaarheid van de kust
plaatsen te communiceren. Daarnaast blijven wij het toeristisch-recreatief belang
van brede stranden onder de aandacht brengen van de betrokken partijen en gaan
wij het gebruik van het strand monitoren. Wij zullen kennisuitwisseling
stimuleren, bijvoorbeeld door gegevens over bezoekers te verzamelen.
Ten slotte blijven wij ons inspannen om samen met de gemeenten en ondernemers
een duurzaam toeristisch product te bieden, o.a. door voor alle stranden een Blauwe
Vlag binnen te halen.
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Resultaat:
•

Formele oprichting van de Leisure Board (in 2012) en 3 concrete projecten per jaar;

•

Uitvoering van 6 promotionele activiteiten samen met het bedrijfsleven per jaar;

•

Samenwerking binnen 3 cultuurtoeristische projecten per jaar;

•

Er zullen 6 gemeenten EcoXXI gecertificeerd zijn voor 2013. Bij succes zal het
aantal deelnemende gemeenten worden uitgebreid;

•

De 10 kustgemeenten hebben in 2012 een profiel opgesteld waarvan toerisme deel
uitmaakt;

•

Op alle Noordzeestranden wappert in 2015 de Blauwe Vlag.

2 Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren
De ruimtelijke component van het toeristisch-recreatief beleid is vast gelegd in de
Structuurvisie 2040. Daarmee hebben we ten aanzien van toerisme ook een
ruimtelijke regierol. Wij vinden het belangrijk dat de ruimtelijke ontwikkelingen
in de toeristische sector niet op zijn beloop worden gelaten. Het risico is te groot dat
dan ongewenste ruimtelijke situaties ontstaan en de toeristische voorzieningen
onvoldoende kwaliteit bieden. Onze rol is hierbij vooral om gemeenten te
ondersteunen met kennis, expertise en een netwerkfunctie te vervullen om meer
regionale samenhang en afstemming tot stand te brengen. Wij zullen ons daarbij
inzetten op de volgende onderwerpen:
Ruimtelijke visies voor regionale ontwikkelingen: wij zullen samen met enkele
gemeenten en ondernemers inventariseren wat in de betreffende regio de huidige
ruimteclaim van de toeristische en de watersport sector is en welke plannen in
voorbereiding zijn. Op basis hiervan gaan we gezamenlijk enkele ruimtelijke
regionale visies ontwikkelen om de watersport en toeristische sector op een goede
manier toekomstperspectief te bieden. Voor de diverse regio’s zullen wij de
herstructureringsopgave voor de toeristische sector in kaart brengen met waar
mogelijk een duidelijke zonering zodat er sprake is van een goede spreiding en
behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Hiermee kunnen wij projecten voor integrale
gebiedsontwikkeling voeden en opzetten. Grootschalige projecten als Floriade 2022
en Olympische Spelen 2028 kunnen als katalysator fungeren om tot een dergelijke
gebiedsontwikkeling te komen.
Door het combineren van functies kunnen voorzieningen behouden blijven in
regio’s die te kampen hebben met krimp. Op basis van de ruimtelijke regionale
visies kunnen we samen met de (grotere) Noord-Hollandse gemeenten zorg dragen
voor een goede afweging van het benodigde voorzieningenniveau op bovenlokaal
niveau om zo de nadelige gevolgen van krimp te beperken en bij te dragen aan de
leefbaarheid van het landelijk gebied.
Aansturen op vraaggericht beleid bij gebiedsontwikkeling: veranderend
consumentengedrag dwingt ondernemers om meer vraaggericht te werken. We
zullen private partijen betrekken bij de ontwikkeling en het beheer van recreatieve
en toeristische voorzieningen, routenetwerken en natuurgebieden. Vanuit recreatie
hebben wij de opgave om economische activiteiten een bijdrage te laten leveren aan
het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden en routenetwerken.
Daarnaast zullen wij ons inspannen om recreatieaanbod beter te laten aansluiten
bij de vraag van bezoekers en bewoners en zullen wij steden en platteland beter bij
elkaar betrekken.
Vanuit de vraaggericht gebiedsontwikkeling willen we ook bijdragen aan versterking
van de regionale identiteit. Zo geven de in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
beschreven historische structuurlijnen en landschapstypen identiteit aan een gebied
of regio. Deze cultuurhistorische en landschappelijke structuur biedt daarmee volop
aanknopingspunten om de toeristische aantrekkingskracht van de betreffende regio
te vergroten. Een concept dat hierbij ingezet kan worden zijn de ‘regionale beeld
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verhalen’. In een regionaal beeldverhaal komen de unieke identiteit en de
toekomstige ontwikkelrichtingen van een regio naar voren. Het verhaal mobiliseert
partijen (ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en
onderzoekinstellingen) om samen aan de slag te gaan en de regio (nog) aantrekke
lijker te maken om te wonen en recreëren. Hierbij spelen de regionale samen
werkingsverbanden een belangrijke rol.
Herstructurering verouderde vakantieparken: in Noord-Holland spelen diverse
herstructureringsvraagstukken als het gaat om vakantieparken. Zo zijn er bedrijven
die willen uitbreiden en innoveren maar waar fysiek de ruimte niet aanwezig is,
omdat ze bijvoorbeeld gevestigd zijn in kwetsbare gebieden. Innovatie op dezelfde
hectares betekent dan bijna altijd minder verblijfsaccommodaties, terwijl de kosten
eerder stijgen dan dalen. Daarnaast zijn er ook kleine, niet-toekomstbestendige
parken die te kampen hebben met een opvolgingsproblematiek. Dergelijke parken
zouden mogelijk terug gegeven kunnen worden aan de natuur of voor woningbouw
(dorpsuitbreiding) in aanmerking kunnen komen. De verloren en versnipperde
recreatiehectares kunnen gebundeld elders teruggebracht worden, zodat een nieuwe
ondernemer een voldoende groot en op de toekomstgericht nieuw verblijfsproduct
kan neerzetten. Voor de herstructurering van verouderde parken zullen we een
inventarisatie opstellen van de huidige kwaliteit en mate van veroudering.
Vervolgens zullen er, in nauw overleg met recreatieondernemers en gemeenten, voor
de meest kansrijke locaties uitwerkingsplannen worden gemaakt. Vooral aan de
Noordzeekust zal de ruimtebehoefte voor toerisme een belangrijke kwestie worden in
relatie tot de herstructureringsopgaven die hier spelen.
Resultaat:
•

Ontwikkeling van 2 regionale beeldverhalen voor 2015;

•

De opgave voor het aantal hectares zullen wij herijken en wij zullen een nieuwe
opgave voor verblijfsaccommodatie en jachthavens vaststellen (voor 2013);

•

Jaarlijks 2 onderzoeksrapporten die input leveren voor vraaggerichte
gebiedsontwikkeling;

•

Er worden 2 structureringsplannen op regionaal niveau opgesteld voor 2015.

3 Versterken van de positie van Noord-Holland als
vooraanstaande watersportprovincie
Stimuleren van samenwerking binnen de toeristische keten: Wij zullen de
stand van zaken in de watersportsector in Noord-Holland in kaart brengen. Met
behulp van deze analyse willen wij keuzes maken in onze rol en focus op het gebied
van watersport. Wij zullen de sector blijven voorzien van kennis en kerncijfers van
de Noord-Hollandse watersportgebieden middels de Watersportmonitor. Daarnaast
blijven wij deze gegevens over de toeristische benutting van water inbrengen in
relevante projecten, zoals de Toekomstivisie Markermeer IJmeer en het
Deltaprogramma IJsselmeergebied.
Betere benutting van de vaarroutenetwerken: Noord-Holland is een waterrijke
provincie met een goed netwerk van vaarwegen. In onze structuurvisie hebben wij
het BRTN (basisrecreatietoervaartnet) als provinciaal belang aangemerkt. Wij
zullen het gebruik van het vaarroutenetwerk stimuleren door deelname aan de
Watersport campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in
Nederland, Duitsland en België. In de periode 2011-213 nemen wij samen met enkele
gemeenten deel aan een stimuleringsprogramma om de riviercruise- en
motorchartervaart te interesseren om hun programma’s uit te breiden met NoordHollandse bestemmingen. Dit programma heeft in de periode 2008 tot 2010 geleid
tot 16% meer aanlopen in de deelnemende havensteden.
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Financieel ondersteunen van nieuwe initiatieven via WED: De afgelopen jaren
hebben wij ruim € 17 miljoen geïnvesteerd in verbetering van de watersport
voorzieningen in Noord-Holland. Deze periode hebben wij een beperkt budget (€ 3,5
miljoen) en zullen wij op basis van het bovengenoemde onderzoek prioriteiten
moeten stellen voor onze financiële ondersteuning bij nieuwe initiatieven die
bijdragen aan de betere benutting van de vaarroutenetwerken in Noord-Holland.
Resultaat:
In 2013 zal 10% groei gerealiseerd zijn van het economische effect van riviercruiseen motorchartervaart t.o.v. 2010 (0-meting beschikbaar begin 2012);
In 2012 en 2014 publicatie van watersportmonitor Noord-Holland
In 2012 publicatie van het kader voor watersport en de toekenning van WED
middelen
Welke andere partijen zijn betrokken?
Brancheorganisaties o.a. Recron, Hiswa, KHN, Kamers van Koophandel,
Promotieorganisaties o.a. regio VVV’s, Amsterdam Toerisme en Congres Bureau,
Regionale Bureaus voor Toerisme, Amsterdam Cruise Port, Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen, Gemeenten en Stadsregio Amsterdam,
Onderwijsinstellingen, Ondernemers, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord,
Leisure Board en AEB; regionale samenwerkingsverbanden, Toeristisch Platform
Noord-Holland, Cultuur Compagnie, Rijksoverheid, Andere provincies,
Natuurbeheerders en Recreatie Noord-Holland, Waterschappen

Welke middelen zetten we hier voor in?
1 Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product
Budget: € 2.000.000,- waarvan:
toeristische marketing en promotie: € 1.300.000,uitvoering projecten € 700.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,
2 Duurzaam ruimtegebruik voor toerisme stimuleren
Budget: € 500.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,
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3 Versterken van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
watersportprovincie

Budget: € 3.600.000,-, waarvan:
financiering Water als Economische Drager: € 3.500.000,uitvoering projecten: € 100.000,overige middelen: AEB, Leisure Board, NHN, regionale samenwerking,

Water als Economische Drager:
uitbreiding van jachthaven
Overleker kanaal in Medemblik

Medemblik besproken. De plannen

te benutten.

passen goed in de ambities van de

Het WED programma heeft in

gemeente. Gelegen aan het IJsselmeer

december 2010 haar laatste

Ondernemer Arjen Conijn is

is Medemblik bij uitstek een plek voor

watergerelateerde projecten

geïnspireerd door jachthavens aan de

watersportliefhebbers. Niet gek dat de

gesubsidieerd. Zo’n 50 projecten

Middellandse Zee die een full service

gemeente zich wil profileren als

konden van start in de periode 2001-

concept aanbieden. Zeilers die in de

internationaal watersportcentrum,

2011, waarbij de provincie in totaal

haven aanleggen maken gebruik van

met jaarlijks vele topzeilevenementen,

bijna € 40 miljoen bijdroeg in de vorm

schoonmaak, herstel en onderhoud van

zoals de Delta Lloyd Regatta.

van cofinanciering.

hun zeiljacht. Als eigenaar van een
jachthaven in Medemblik wil Conijn

Conijn was zeer verheugd toen hij

zijn versie van dit concept hier

hoorde dat de provincie financieel

ontwikkelen. Hij noemt het Total Yacht

wilde bijdragen aan de haven. “Zonder

Care: “Het is een relatief nieuw concept

de WED subsidie hadden we niet gelijk

in Medemblik, ik ben heel benieuwd

met de werkzaamheden kunnen

hoeveel animo hiervoor is. Ik denk dat

starten en het project in verschillende

buitenlandse toeristen dit vooral

fases moeten uitvoeren.” De jachthaven

aantrekkelijk zullen vinden.”

creëert 45 tot 48 extra Iigplaatsen met
bijbehorende openbare voorzieningen.

Conijn wil zijn jachthaven aan het

De ligplaatsen zijn zowel voor

Overleker kanaal uitbreiden met

passanten als voor vaste

ligplaatsen voor grotere schepen (15

ligplaatshouders. De investeringen in

meter en langer). Hij voldoet hiermee

de haven zullen zowel voor de lokale

aan de groeiende behoefte aan

middenstand als voor de

ligplaatsen, want steeds meer havens

watersportgebonden bedrijven uit de

raken vol in de regio. Toen hij de

directe omgeving tot meer omzet

provincie benaderde voor een mogelijke

leiden. Het project sluit aan bij het

subsidie van het programma Water als

beleid van de provincie om de

Economische Drager (WED) had hij zijn

economische mogelijkheden van het

plannen al met de gemeente

vaarwater in Noord-Holland optimaal

7
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Ondersteunend beleid
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Centraal in de Economische Agenda 2012-2015
staan de thema’s kenniseconomie&innovatie,
werklocaties, arbeidsmarkt&onderwijs en
toerisme&watersport. In dit hoofdstuk worden
3 belangrijke beleidsinstrumenten behandeld die
wij gaan inzetten op deze thema’s: regionale
samenwerking, regionale ontwikkelingsbedrijven
en internationale marketing en acquisitie.
7.1 Regionale samenwerking
Wat speelt er nu?
Tot eind 2011 zijn er 3 Regionale Economische Stimuleringsprogramma’s (RES-en)
actief in Noord-Holland Zuid: RES IJmond Veelzijdig, RES Zuid-Kennemerland en RES
Gooi en Vechtstreek. In de Gooi en Vechtstreek is binnen het programma ‘Innovatieve
Verbinding in de Noordvleugel’ al een actieve samenwerking tot stand gekomen tussen
overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoek.
In Noord-Holland Noord zijn de RES-en samengevoegd onder het Ontwikkelingsbedrijf
NHN, waarbij de activiteiten onder toezicht staan van Regionaal Economisch Overleg
Noord-Holland Noord (REON). De provincie heeft aangegeven de programmatische
samenwerking in de RES-vorm te beëindigen en te heroverwegen hoe de regionale
samenwerking in Noord-Holland Zuid kan worden voortgezet.
Daarnaast vindt in het Platform Regionaal Economische Structuur Metropoolregio
Amsterdam (PRES) de afstemming plaats tussen de portefeuillehouders economische
zaken van de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer,
Hilversum, Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam, de provincies Flevoland en NoordHolland en de voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Wat willen we bereiken?
Regionale samenwerking is essentieel voor het bereiken van onze doelstellingen. Bij
voorkeur verloopt die samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs/
onderzoek (3 O’s). Die economische samenwerking is geen doel op zich maar staat ten
dienste van de doelstellingen op de vier hoofdthema’s kennis&innovatie, werklocaties,
arbeidsmarkt&onderwijs en toerisme. Overleg is dan ook nodig over de aansluiting van
lokale activiteiten op provinciale/regionale doelen zoals in het kader van AEB en Plabeka.
Het REON richt zich nu voornamelijk op de taken en activiteiten uitgevoerd door het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In overleg met de andere partners in het
REON wil de provincie het overleg mogelijk ook benutten voor een bredere afstemming
van economische activiteiten en vooral aansluiten op de clusteraanpak zoals
omschreven in § 3.2.
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Hoe bereiken we dat?
Samen met de Kamer van Koophandel Amsterdam willen we nieuw leven blazen in
economische stimuleringsprogramma’s in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland.
Binnen deze regio’s zal een gebiedsprogramma worden opgesteld waarbinnen de
thema’s ruimte om te ondernemen, kennis&innovatie, toerisme en aansluiting
onderwijs/arbeidsmarkt en regelgeving&dienstverlening worden uitgewerkt. De
eerste vier komen overeen met de centrale thema’s van de Economische Agenda. Het
gebiedprogramma wordt daarmee een regionale uitwerking van de verbindingen
tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek. Om dit te bereiken is
aansluiting van een vertegenwoordiging van het onderwijs bij het regionaal overleg
essentieel (economisch deel van de PAO’s). Ook het bedrijfsleven moet goed
vertegenwoordigd zijn, zoals in de IJmond het geval is. Het secretariaat van het
regionaal overleg ‘nieuwe stijl’ kan worden gedeeld tussen gemeente en KvK. De
provincie wordt bestuurlijk vertegenwoordigd. De financiering van de projecten uit
het programma bestaat uit uren van de gemeente of uit een bijdrage van partijen die
baat hebben bij het project.
Onder een nieuwe titel van Regionaal Economisch Overleg (REO3 waarin de 3 O’s
overleggen) willen we de regionale samenwerking voortzetten in de IJmond, ZuidKennemerland, Zaanstreek en Gooi en Vechtstreek, maar zonder daar direct
programmamiddelen voor beschikbaar te kunnen stellen (omdat op middelen voor
regionale samenwerking fors is bezuinigd). Slechts een bescheiden basis
financiering voor bijeenkomsten is beschikbaar, met daarnaast natuurlijk
financieringsmogelijkheden (zoals HIRB) voor activiteiten die passen binnen de
inhoudelijke thema’s (innovatie/werklocaties/arbeidsmarkt/ toerisme).
In het REON zullen we een bredere agenda opstellen en de vragen die voortkomen
uit de 5 clusters agenderen.

7.2 Regionale ontwikkelingsbedrijven
Inleiding
De provincie kent drie ontwikkelingsbedrijven en in deze bedrijven is de provincie
aandeelhouder met andere publieke partners.
In Noord-Holland Noord is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
actief.
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)
opereert in het havengebied tussen IJmuiden en Amsterdam. In de Schiphol regio is
Schiphol Area Development Company (SADC) een belangrijke speler.
De structuur en werkwijze van deze bedrijven is zeer verschillend.

Wat speelt er nu en wat willen we bereiken?
Alle drie ontwikkelingsbedrijven kampen met de gevolgen van de kredietcrisis die
zich uit in het stilvallen van de uitgifte van bedrijventerreinen. Met name de RON
is getroffen, voor SADC is met de kapitaalinjectie in 2009 (SADC III) een direct effect
op de positie van de onderneming minder zichtbaar. Ook de bedrijventerrein
ontwikkeling waar ONHN bij is betrokken heeft nog niet tot uitgifte geleid.
Wij hebben ons in deze collegeperiode voorgenomen scherp te sturen op een
gezonde bedrijfsvoering van de ontwikkelingsbedrijven.

ONHN
ONHN is in de kern een bundeling van regionale stimuleringsactiviteiten door het
samensmelten in 2007 van twee Regionale Stimuleringsprogramma’s “Kop &
Munt” en Halter in Balans”. ONHN richt zich op het behouden en stimuleren van
de groei van het bestaande bedrijfsleven. In tegenstelling tot RON en SADC is de

Economische Agenda 2012-2015 Provincie Noord-Holland | 105

ontwikkeling van bedrijventerreinen geen core-business. Inhoudelijk richt ONHN
zich daarbij op de regionaal sterke clusters (zie hoofdstuk innovatie) Promotie en
Acquisitie maakt integraal onderdeel uit van deze activiteiten.
De provincie constateert dat na de oprichting van ONHN, in 2006, de context
waarin ONHN werkt is veranderd. Het gaat om demografische ontwikkelingen met
effect op de arbeidsmarkt, ontwikkeling van clusteraanpak met samenwerking
tussen ondernemers, onderwijs en overheden (mede door inzet van ONHN) en
economische situatie. Deze veranderingen kunnen leiden tot een andere opzet van
de regionaal stimuleringsprogramma’s en dus ook een andere inzet van het
Ontwikkelingsbedrijf.
Onze ambitie is om in 2012 de uitvoering van provinciaal (economisch) beleid voor
Noord-Holland Noord met de publieke en private partners in de regio te herijken en
tot een logisch geheel te smeden. De nieuwe uitgangspunten voor ONHN worden
daarbij tevens bepaald.

RON
De RON is in 2011 een ingrijpend gereorganiseerd omdat zij zwaar getroffen is door
de kredietcrisis. Structuur en financiering zijn volledig op de schop gegaan. Van de
acht aandeelhouders zijn de vijf die niet konden participeren in een nieuw
financieringsarrangement uitgetreden. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad
zijn met de provincie nu paritair aandeelhouder. RON zal zich concentreren op de
ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij in Zaanstad. Het is onze provinciale
verantwoordelijkheid dit te plaatsen in het bredere verband van de Metropool Regio
Amsterdam en de optimale benutting van het areaal bedrijventerreinen in het
Noordzeekanaalgebied.

SADC
Ook SADC voelt de effecten van de kredietcrisis. Door de kapitaalinjectie in het
kader van SADC III (zie onder Schiphol), alsmede diversificatie in de bedrijfs
activiteiten zijn de gevolgen voor de financiële positie van het bedrijf beperkt
gebleven. SADC opereert binnen de beleidskaders zoals de Ruimtelijk Economische
Visie Schipholregio (REVS) en het selectief vestigingsbeleid zoals dit door het
Bestuursforum Schiphol is gesteld.
SADC levert het programmabureau voor de ontwikkeling van ACT. In het kader van
ACT voert SADC het management uit over ontwikkeling van het terrein A4 Zone
West, de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) en de HST Cargo terminal. Tot slot
is SADC betrokken bij de ontwikkeling van kantorenpark Riekerpolder (vooral
marketing en acquisitie), Atlaspark en het toekomstige Schiphol Elzenhof.

Hoe bereiken we dat en met wie?
In de drie ontwikkelingsbedrijven is de provincie met andere publieke en private
partijen aandeelhouder. Onze positie is 50% in ONHN, 331/3% in RON en 25% in
SADC. In onze rol als aandeelhouder zullen we vooral sturen op de continuïteit van
de bedrijven. In de bestuurlijke gremia, die de beleidsdoelen bepalen waarvoor de
ontwikkelingbedrijven als instrument worden ingezet, zullen we met onze
partners in gezamenlijkheid de realisatie van de beleidsdoelen toetsen en waar
nodig herijken. Voor ONHN gebeurt dit in het Regionaal Overleg Noord-Holland
Noord (REON), voor RON hebben de aandeelhouders zich verbonden in de
aandeelhoudersovereenkomst en is er een directe lijn met het Bestuursplatform
Masterplan Noordzeekanaalgebied. Tot slot stelt het Bestuursforum Schiphol (BFS)
de kaders voor het opereren van SADC.
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7.3 Internationale marketing en acquisitie
De globalisering van de economie volstrekt zich in hoog tempo. Door de Europese
eenwording is een grote markt ontstaan van ongeveer een half miljard consumenten
en ook buiten de EU worden handelsbarrières geslecht.
Door nieuwe communicatiemiddelen wordt afstand steeds minder een probleem. De
wereldmarkt biedt daardoor voortdurend nieuwe kansen, maar wordt ook steeds
concurrerender.
Internationale marketing is een instrument om in deze markt de kansen te creëren.
Internationale marketing is het geheel van acties gericht op het informeren en
overtuigen van derden over de kracht van een economische regio of cluster uit
‘Holland’ als onderdeel van een overheidsmarketing.
Acquisitie heeft betrekking op buitenlandse investeringen in Noord-Holland en
wordt vergezeld door een professionele marketing. Ook het behoud van
investeerders (‘current investors’) scharen wij hieronder.
Acquisitie definiëren wij als het geheel van acties gericht op het aantrekken van
nieuwe en behoud van reeds gevestigde bedrijven.

Economisch belang?
De provincie huisvest ongeveer 2600 buitenlandse bedrijven, bijna de helft van alle
buitenlandse bedrijven in Nederland. Het merendeel bevindt zich in de Metropool
regio Amsterdam.
Nederland kenmerkt zich als een zeer open economie. Door de ligging, de handels
geest en de relatief kleine thuismarkt is Nederland van oudsher sterk internationaal
georiënteerd. Nederland is voor landen in de wereld dan ook een belangrijke
investeerder.
Daarnaast hebben buitenlandse ondernemingen de weg Nederland uitstekend
gevonden; volgens het ministerie EL& I (sept. 2011) zorgen ongeveer 6000
buitenlandse ondernemingen voor ruim 780.000 banen en zijn zij met 33% van de
private R&D-uitgaven een aanzienlijke aanjager van innovatie.
Buitenlandse investeringen zijn een belangrijke motor voor de economische groei.
Ze zorgen voor meer concurrentie en werkgelegenheid. Bovendien zijn ze vaak
gebaseerd op goed doordachte keuzes, waarbij innovatieve en hoogwaardige
technologie wordt ingezet. Logisch dat landen en regio’s ernaar streven buiten
landse bedrijven binnen te halen; de internationale concurrentiepositie van een
regio wordt erdoor versterkt.
Volgens het NFIA is het multipliereffect van buitenlandse ondernemingen groter
dan die van Nederlandse bedrijven; bij een Nederlands bedrijf is die 1,52 (1 fte bij een
Nederlands bedrijf zorgt voor 0,52 fte bij toeleveranciers en dienstverleners), bij een
buitenlands bedrijf is de gemiddelde multiplier 1,72.

Wat willen we bereiken?
In het collegeprogramma wordt aangegeven dat de provincie de inzet op internationale
marketing en acquisitie gericht op het aantrekken van bedrijvigheid naar NoordHolland zal continueren.

In de periode 2012-2015 zet de provincie de in 2009 ingezette hoofdlijn voort66), die
inhoudt dat wij onze inspanningen bij internationale marketing en acquisitie
richten op de regio buiten de MRA. Het primaat ligt daarbij bij de vijf prioritaire
economische clusters in Noord-Holland Noord (zie § 3.2). Maar net als in de
afgelopen jaren kan het zich voordoen dat we met de partijen uit de MRA optrekken
bij belangrijke marketingaangelegenheden en/of bij acquisities. Daarnaast zetten

66) Beleidskader Internationale Marketing & Acquisitie 2009-2011, Provincie Noord-Holland, 2009
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wij bij internationale marketing en acquisitie in op onderscheidende werklocaties
als ACT (zie § 4.1). Internationale marketing en acquisitie wordt daarmee ingezet
voor het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van kenniseconomie en
innovatie, werklocaties en toerisme.
Wij willen bij internationale marketing en acquisitie de samenwerking met de
bedrijven en instellingen uit de clusters en met landelijk opererende organisaties
als het Netherlands Foreign Investment Agency (hierna: NFIA) verder uitbouwen.
Hiertoe sluiten wij aan bij de ambities uit de genoemde (§ 1.4) Bedrijfslevenbrief van
de Minister van EL&I: effectievere promotie en Hollandbranding en strategische en
gerichte acquisitie.
Het uiteindelijke doel is gericht op het verbeteren van de internationale concurrentie
positie door het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de
innovatie- en concurrentiekracht van onze economie.
Wij hebben de lat op een reële hoogte gelegd, in het besef dat onze polsstok op het
gebied van internationale marketing en acquisitie, ook vanwege de beschikbare
middelen, niet te lang is. Maar ook vanuit het besef dat activiteiten op dit gebied al
door diverse organisaties in en buiten de provincie worden uitgevoerd. Wij zijn van
mening dat uit een betere samenwerking (zie ook de Bedrijfslevenbrief) van alle
partners met menskracht en middelen meer opbrengst valt te halen.

Hoe bereiken we dat?
Internationale marketing
Internationale investeringen komen niet vanzelf tot stand. Bedrijven dienen voor
hun expansie te beschikken over de juiste marktinformatie en toegang te hebben tot
de juiste (politiek-bestuurlijke) netwerken. En bij een internationale investerings
beslissing overweegt een bedrijf veelal verschillende landen, steden en regio’s.
Een regio die internationale investeringen wil aantrekken en stimuleren, moet fors
investeren in de bekendheid van haar unique selling points en (dus) in haar relaties.
Onbekend maakt immers onbemind. De concurrentie tussen landen, regio’s en
steden wordt daarbij steeds heviger. Historisch gegroeide banden bieden steeds
minder garanties voor behoud en vestiging van bedrijven.
Bij het aantrekken van investeerders gaat het erom dat potentiële investeerders de
economische usp’s van de provincie zo goed kennen en waarderen, dat zij besluiten
zich hier te vestigen.
Internationalisering MKB
Een sterk MKB is van grote waarde voor onze economie. De kracht van het MKB
wordt mede gevormd door de exportmogelijkheden die het heeft. Soms kan het de
kansen die een grotere markt biedt niet benutten, vanwege ontbreken van de juiste
kennis van markten en netwerken. Clustervorming is een stap in de goede richting,
maar een eenmaal gevormd cluster heeft veelal dezelfde (start-) problemen. Wij
willen daar waar mogelijk het MKB ondersteunen door het toegang te geven tot
onze netwerken en het opstellen van clusterinformatie voor de buitenlandse markt
(“think global, organize local”).
Branding
Voor de provincie Noord-Holland is een eigen naamsbranding uit een oogpunt van
kosten en tijd die gemoeid zijn om een merk “neer te zetten” geen optie. Wij zullen
dan ook gebruik maken van de door de rijksoverheid ontwikkelde branding van de
67) Voorbeelden van unique selling points (usp’s):
Harde = fiscale klimaat (corporate and expats), connectivity, nabijheid grote (EU-)markt, international zakenklimaat;
Zachte = sociaal culturele voorzieningen, quality of life.
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naam “Holland” en aansluiten bij de ambities hierover uit de Bedrijfslevenbrief.
Wij zullen met alle regio’s en clusters (buiten, maar wel in afstemming met de
MRA) een duidelijk internationaal economisch profiel over Noord-Holland
ontwikkelen. Dat bevat algemene en clusterspecifieke informatie.
Wij ondersteunen de ambities van het kabinet uit de Bedrijslevenbrief om het
postennetwerk ( ambassades, consulaten etc) toe te rusten om de Nederlandse
economische belangen in het buitenland optimaal te behartigen
Deze internationale economische diplomatie impliceert dat dit netwerk
voortdurend goed op de hoogte moet worden gehouden van de (potentieel) sterke
economische clusters in Nederland. Zo kan het in- en exportkansen benoemen,
zogenaamde leads* genereren en Nederland economisch promoten. Het maakt
hiertoe gebruik van algemeen promotiemateriaal (de harde en zachte usp’s van
Nederland; zie noot 66) en van gedetailleerdere (cluster-) informatie (zgn. sales
pitches).
Wij zullen de regie bij het opstellen en doorgeleiden van deze informatie over de
clusters in de provincie oppakken. De redenen voor het oppakken van de regie zijn:
•

deze clusters zijn voor de Noord-Hollandse economie van belang en hebben
groeipotentie

•

deze clusters worden door de huidige organisaties, die zich bezig houden met
internationale marketing, niet of onvoldoende actief bewerkt

•

voor alle partijen is er inhoudelijk, financieel en strategisch voordeel te
behalen.

Acquisitie
In Nederland zijn vele organisaties actief op acquisitiegebied: landelijk, provinciaal,
regionaal en gemeentelijk. Dit geldt ook voor Noord-Holland, waarbinnen de meeste
acquisitie wordt gepleegd voor de Amsterdam Metropolitan Area (via Amsterdam in
Business).
Ook het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is - mede in opdracht van onsactief op het gebied van acquisitie.
Daarnaast zijn (wij met) diverse organisaties binnen een cluster actief (bijv. – cluster
aerospace - Amsterdam Airport Area en – cluster landbouw/zaadveredeling - Seed
Valley).
Wij zullen geen acquisitieactiviteiten ontplooien in de Amsterdam Metropolitan
Area.
Een uitzondering maken wij als:
•

de lead door ons is ‘gescand’ (bijvoorbeeld uit onze zusterprovincie Shandong)

•

bestuursinzet wordt verlangd

•

de lead valt onder een cluster waarbij wij (ook) betrokkenheid hebben.

De meeste zgn. leads (voornemens tot buitenlandse investering; zie noot) komen
via het Nederlandse buitenlandse postennetwerk binnen bij het Hoofdkantoor van
het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Den Haag. De partners van
het NFIA –waaronder dus de PNH- krijgen gecodeerd toegang tot alle leads en
kunnen daar dus op inspelen.
In het geval van de provincie – elke lead doet ertoe- wordt eerst nagegaan wat voor
een soort bedrijf het is, welke reputatie het heeft etc. Vervolgens wordt beoordeeld
wie de “natuurlijke partners” in het proces (kunnen)zijn. Voor de provincie zijn
dat vooral MRA, AAA en ONHN. Als het een mogelijke vestiging buiten die
“gebieden” betreft, wordt de betreffende gemeente benaderd. Dit proces bepaalt of
de provincie passief of actief opereert.
In het (complexe en arbeidsintensieve) proces van acquisitie zitten vele fasen, van
eerste factfinding tot en met finale locatiekeuze. Veelal wordt er gewerkt “from
longlisting to shortlisting” en het is dus primair zaak op de eerste te komen: het
verzorgen van bidbooks toegesneden op de uitvraag. In de shortlistingfase worden
de contacten met een bedrijf persoonlijker en wordt er dieper op de
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vestigingswensen en mogelijke incentives ingezoomd. In deze fase is het niet
ongebruikelijk dat er bestuursinzet is, van de provincie alleen of samen met bijv.
een gemeente of rijk. De in 2009 geslaagde investering van een grote
vliegtuigbouwer uit Canada op Schiphol-Oost is een sprekend voorbeeld van
ambtelijke en bestuurlijke samenwerking van partners: op diverse momenten was
verschillende inzet nodig en dit goede samenspel heeft geleid tot het
bedrijfsbesluit om zich hier te vestigen.
Acquisitieprocessen – en ook de processen tot behoud van een bedrijf - zijn dus een
samenspel van bestuurlijke en ambtelijke actoren. Het is niet te duiden wie aan
het succesvolle einde van zo’n proces de beslissende actor is geweest. De casus met
de vliegtuigbouwer leert dat door dit samenspel de hoofddirectie in Canada het
gevoel kreeg “dat het in de provincie Noord-Holland wel goed zat”.
Inherent aan de inzet op leads is de mogelijkheid dat de investering naar een
andere regio gaat. Daar staat tegenover dat de participatie in het proces ook een
vorm van marketing is
Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zullen wij over acquisities in
2012 duidelijke en afrekenbare afspraken maken voor de clusters duurzame energie
en landbouw.
Wij onderschrijven de meerwaarde van de in de Bedrijfslevennota aangekondigde
Regiegroep Acquisitie en Vestigingsklimaat onder leiding van het ministerie EL&I;
dit overleg zal de samenwerking en afstemming bij acquisities en bij het behoud
van bedrijven bevorderen. Wij zullen voor alle partners in de provincie (muv. MRA)
een gecoördineerde input verzorgen ten behoeve van de Regiegroep over onder
werpen als (bevordering) investeringsklimaat.
Wij zullen onze acquisitie-inzet primair richten op de prioritaire clusters die zijn
benoemd in § 3.2 (5 clusters NHN). Ook zullen wij leads oppakken die mogelijk
heden bieden voor gemeenten die niet vallen onder de MRA of ONHN (zgn. witte
vlekken). In algemene zin geldt dat wij voor leads geen beperking qua land zien; wat
telt is dat een investering in Noord-Holland (Nederland) komt. Onze ambitie is om
25 leads per jaar voor buitenlandse investeringen buiten de MRA op te pakken,
zonder beperking van sectoren en afkomst.
Daarnaast zullen we in het kader van het behoud van investeerders (‘current
investors’) en input voor het investeringsklimaat per jaar 10 buitenlandse bedrijven
in Noord-Holland bezoeken buiten de MRA.

Missies en beurzen
De afgelopen jaren zijn diverse economische en bestuurlijke missies uit de provincie
Shandong in Haarlem/Noord-Holland ontvangen. De relatie van de provincie
Noord-Holland met de provincie Shandong dateert uit 1995. Het beleid is erop
gericht om bedrijven uit China aan te trekken en handel te bevorderen. Shandong
behoort al jaren tot de economische top 3 van China. Het huidige Memorandum of
Understanding dateert uit 2006 en geeft onder meer aan dat beide provincies zich
zullen blijven inspannen om de samenwerking te bevorderen op het gebied van
landbouw, milieu en MKB. Shandong verwacht dat de provincie Noord-Holland er
periodiek (met een missie) komt en verwacht ook dat ze in de provincie NoordHolland van harte welkom is. De provincie neemt die verantwoordelijkheid ook als
zij door andere overheden (het rijk, Amsterdam) wordt gevraagd om ambtelijk en/of
bestuurlijk een actieve rol te vervullen in het programma van een inkomende
buitenlandse missie.Ook is deelgenomen aan ‘factfinding’ missies uit China, India
en de VS.
Inkomende missies zijn bij uitstek gelegenheden om (Noord-) Holland internationaal
in de markt te zetten, aandacht te vragen voor onze economische ‘(speerpunt-)
clusters’ en goed geïnformeerd te worden over internationale marktbehoeften en
trends. Daarnaast zijn degenen die terugreizen naar hun land onze beste
ambassadeurs.
De ontvangst van buitenlandse delegaties zullen wij met bestuursinzet
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ondersteunen. De organisatie in Nederland van deze missies achten wij een
aangelegenheid voor onze partners. Zij zijn het beste in staat om aan delegatieleden
factfinding en bedrijfsbezoeken op maat te bieden.
Wij geven de voorkeur aan handelsmissies op het gebied van onze speerpunt
clusters.
Bestuurlijke missies – zgn. courtesy visits uit bijvoorbeeld onze zusterprovincies in
Azië – zullen wij conform de bestaande protocollen en met de inzet van de
Commissaris van de Koningin tegemoet treden.
Bij uitgaande handelsmissies sluiten wij aan op de Bedrijfslevennota, die
ondermeer aangeeft dat de effectiviteit van uitgaande missies moet worden
vergroot door de afstemming tussen rijk en decentrale overheden te bevorderen
(ondersteund door effectievere Holland-promotie; zie…). In dit kader zullen wij onze
ambitie richting onze zusterprovincie Shandong in China - één uitgaande
handelsmissie per collegeperiode en nadruk op investeringen naar Nederland –
inbrengen. Verder hebben de zogenaamde BRIC-landen onze speciale aandacht
vanwege de kansen die deze opkomende economieën bieden.
De provincie zal haar aanwezigheid op vakbeurzen rond genoemde clusters
beoordelen aan de hand van de marketing- en acquisitiemogelijkheden en inzet van
de partners. Wij nemen geen organisatorische werkzaamheden op ons.
Welke andere partijen zijn betrokken: gemeenten, clusterbedrijven, ONHN,
rijksoverheid, NFIA (strategische acquisitie), Amsterdam Airport Area etc
Welke middelen zetten we hiervoor in € 300.000.- per jaar

1
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De provincie zet zich de komende jaren in op de kerntaken: stimuleren van
regionale economische samenwerking en het tijdig voldoende ruimte beschikbaar
stellen voor economische activiteiten. Vervolgens is de vraag aan de orde op welke
thema’s die regionale samenwerking zich moet richten ter verbetering van de
internationale concurrentiepositie.
De regio’s waar de Randstad mee concurreert hebben goede scores op kenniseconomie
afgemeten naar R&D-intensiteit van de bedrijvigheid en innovatie), goede fysieke
bereikbaarheid en goede potenties van de beroepsbevolking (afgemeten naar omvang,
werkloosheidspercentage en opleidingsniveau). Van deze voor zowel de Randstad als
zijn concurrenten belangrijkste concurrentiefactoren scoort de Randstad op
bereikbaarheid en arbeidsmarkt goed, maar op de dimensies kenniseconomie
beduidend minder. De grootste beleidsmatige uitdaging ligt dus daar68).

Bovenstaande geeft een onderbouwing voor de keuze van het thema kennis
economie/innovatie. Ook het belang van de concurrentiefactor arbeidsmarkt wordt
onderschreven, maar tegelijkertijd ligt daar door vergrijzing een belangrijke
bedreiging. Ook de analyse van de Noord-Hollandse economie (hst 2) onderstreept
de keuze voor de thema’s kenniseconomie/innovatie en arbeidsmarkt.
Het thema toerisme komt ook voort uit de analyse van de Noord-Hollandse
economie. Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een
wezenlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van zowel de kust,
het platteland als het stedelijk gebied. Een aantrekkelijk toeristisch aanbod levert
een positieve bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van een regio en
vormt een belangrijke quality of life factor voor het aantrekken van de
kenniseconomie.
Daarnaast is ook de beschikbaarheid van bedrijfslocaties een belangrijke voorwaarde
voor een goede internationale concurrentiepositie [Uitvoeringsstrategie Plabeka]. Zo
blijkt de beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocaties een van de top-6 knelpunten
die een succesvolle innovatie en kennisontwikkeling in de Metropoolregio in de weg
staan69).

Tegelijk wordt met het thema werklocaties invulling gegeven aan de kerntaak
‘tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten’.

Clusterbenadering
Het ondersteunen van economisch sterke clusters is een belangrijk onderdeel van
het economisch beleid van rijk, de regio en Europa. In bijgaand kader staat
aangegeven waar deze clusterbenadering op is gebaseerd en waar de focus op
kenniseconomie en innovatie vandaan komt.
Het clusterconcept wordt eind negentiende eeuw geïntroduceerd door de
invloedrijke econoom Alfred Marshall (1890). In de jaren negentig van de vorige
eeuw ontstaat hernieuwde aandacht voor het clusterconcept, vooral dankzij
Harvard-professor Michael Porter. Hij brengt clustering naar voren als een
strategie in de context van een veranderende economie. Deze ‘nieuwe economie’
zou worden gekenmerkt door toenemende internationalisering en concurrentie
en een daarmee gepaard gaande behoefte aan economische groei op basis van
specialisatie in clusters, vooral van kennisintensieve en/of innovatieve
bedrijvigheid. Daar waar het clusterconcept van Porter zich aanvankelijk vooral
op nationaal niveau richt, verschuift het perspectief in de loop der jaren steeds
meer naar regionaal en lokaal niveau. Wanneer partijen, zoals ondernemingen,
toeleveranciers, serviceverleners, bedrijvigheid en instituties in verwante
sectoren in elkaars (fysieke) nabijheid verkeren, zou een specifieke setting
ontstaan waarin partijen onderling concurreren, maar vooral ook op allerlei

68) PBL, Balans van de Leefomgeving 2010
69) Presentatie project “irritators”–Boardvergadering 24 juni 2011

De provincie zet in op
verbetering van de
internationale concurrentie
positie door inzet op de thema’s
Kenniseconomie & Innovatie,
Werklocaties, Arbeidsmarkt &
Onderwijs en Toerisme &
Watersport
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manieren samenwerken (Porter, 1998, p. 197). De ‘unieke’ regionale of lokale
setting voorziet de deelnemende partijen van allerlei agglomeratievoordelen,
zoals verdergaande specialisatie, een gedeelde arbeidspool, kostenbesparingen,
een toegesneden infrastructuur en gedeelde voorzieningen. In de loop der tijd is
het accent steeds meer komen te liggen op het uitwisselen van specialistische
kennis binnen clusters (Cooke, 2001 e.a.). Hierdoor zouden bedrijven eerder in
staat zijn te innoveren en zich te onderscheiden van een toenemend aantal
concurrenten op een grotere markt.
Hoewel clustertheoretici vaak verschillende accenten leggen, bestaat er consensus
onder aanhangers ervan dat van clustering een positieve werking uitgaat. Het
rapport ‘Pieken in de Delta’ (2004) stelt dat steden profijt kunnen hebben van het
huisvesten van clusters en ook Europees beleid is vaak precies daar op gericht.
Partijen die deel uitmaken van clusters zouden kunnen profiteren van een set
agglomeratievoordelen, op basis waarvan zij blijvend kunnen innoveren,
concurreren en groeien(Porter, 1998, Storper, 1997).
Het Nicis concludeert dat er – eerder dan op lokaal niveau – binnen de Nederlandse
context vooral nog ruimte voor het clusterconcept op regionaal schaalniveau is.
Bron: Nicis, 2010 Clustering van bedrijven in de lokale economie
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Samenvatting afrekenbare doelstellingen:
Hoofddoelstelling:

Afrekenbaar doel/indicator

Verbeteren internationale concurrentiepositie van provincie NoordHolland.

• e
 en hogere economische groei (in de periode 2012-2015) van Noord-Holland ten opzichte van het Europees gemiddelde;
• top-5 positie van de Metropoolregio Amsterdam tussen de Global Business Gateways

Agendapunten:
Kenniseconomie en
innovatie

Werklocaties

1. AEB

• 600 ondersteunde MKB-ers via Kansenkanon
• Een EFRO-clusterregeling ter ondersteuning van de KIA.
• Bijdrage aan randvoorwaardelijke iconische AEB-initiatieven, zoals Campusvorming,
het Dakfonds, Open Data en Toponderwijs
• Verbinding van (bedrijven binnen) clusters AEB en NHN

2. Clustersamenwerking NHN

• P
 er cluster is voor 2013 een samenwerkingsvorm georganiseerd (vgl. met Agriboard of
Energyboard) of is vastgesteld welke manier van samenwerking bijdraagt aan innovatie in het cluster.
• Per cluster is voor 2013 een ontwikkelingsstrategie of uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin elk cluster initiatieven benoemt ter verbetering van de innovatie en concurrentiekracht.

3. Midden- en Kleinbedrijf

• 800 ondersteunde MKB’ers per jaar via Kansenkanon

4. Schiphol

• Afname van kantorenleegstand in de Schipholregio, relatief ten opzichte van de MRA.
• Relatieve toename buitenlandse bedrijfsvestigingen in de Schipholregio ten opzichte
van MRA.
• Toename totale werkgelegenheid op kantoor en bedrijfslocaties in de Schipholregio.
• Projectrealisatie OLV Greenport voor 2015
• Uitgifte Schiphol Logistics Park zal starten voor 2015
• Realisatiebesluit HST Cargo terminal

5. Noordzeekanaalgebied

• v
 oor 2013 een geaccordeerde Visie Noordzeekanaalgebied 2040 door alle gemeenteraden van het NZKG en Provinciale Staten m.b.t. de ruimtelijke economische ontwikkeling van het gebied;
• op basis van de maatregelen uit het onderzoek optimale benutting bestaand havengebied zal het Masterplan Noordzeekanaal het initiatief nemen om partijen bij elkaar te
brengen om de maatregelen tot uitvoering te brengen.
• Op basis van het Quick Wins programma van het ministerie van I&M zal het Masterplan Noordzeekanaal voor de NZKG regio projecten inventariseren en aandragen.
• Jaarlijkse Monitor ontwikkeling bedrijventerreinen en werkgelegenheid
• Masterplan/provincie zet zich in voor de aanleg van de nieuwe zeesluis en koerst op
het eerste go/no go moment in 2012 en zal zich inzetten voor de tweede plan fase.
Voor 2015 zal de Staten een definitief go/no go besluit worden voorgelegd.

6. Greenport Aalsmeer /Agriboard
NHN

Greenport:
• De reconstructie van 237 ha (t/m 2025) verouderde glastuinbouwlocaties door o.a de
inzet van het provinciale TWIN-H programma herstructurering glastuinbouw Greenport Aalsmeer
• Actualisatie MLT2025 in 2012
• Opstellen van een innovatieprogramma in 2012 (aansluitend bij het thema Flowers en
Food van de AEB)
• A ansluiting van Greenport Aalsmeer op CO2 netwerk voor 2015
• Het verbeteren van de bereikbaarheid onder andere in relatie tot seaport (Noordzeekanaalgebied), airport (Schiphol), (parameter 10% reductie op de transporttijden van
bloemen naar de veiling eind 2015)
• De positionering en versterking imago van de sector (parameter: aantal bezoekers paviljoen Bloomin’Holland op de Floriade 2012)
Agriboard:
• d
 e ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda in 2012, waarin de thema’s worden benoemd die op lange termijn zeer relevant zijn voor de Agribusiness
• de ontwikkeling van 4 concrete innovatieclusters in 2013 met pionierende ondernemers uit de regio, welke aansluiten bij de thema’s als nieuwe agrologistieke concepten
en verwaarding van reststromen.
• kennisdeling richting alle belanghebbende stakeholders in en buiten de regio (olievlekwerking en positionering):
a. voor Seed Valley een onderzoek in 2012 naar de vestiging van een regionaal centre
of excellence
b. het opstellen van een bidboek voor de Floriade in 2012

7. Bedrijventerreinen

• H
 erstructurering van 870 ha in de periode 2009-2013.
• Voor de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vaststellen van zorgvuldige planningsopgaven (2 voor Noord-Holland) voor werklocaties.
• Voor de drie regio’s in Noord-Holland Noord laten vaststellen van samenhangende bedrijventerreinen-programma’s voor 2013 (Plabeka-aanpak).
• Jaarlijks vaststellen van monitor werklocaties
• A ansluiten op verzakelijking door invullen rol van marktmeester en HIRB-privaat

8. Kantoren

• O
 pnemen nieuwe planningsopgave kantoren NHZ in Structuurvisie (2012).
• In 2013 vaststellen van nieuwe planningsopgave kantoren in NHN.
•  Jaarlijks vaststellen van provinciale monitor bedrijventerreinen en kantoren.
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Arbeidsmarkt en
onderwijs

Toerisme en watersport

9. Detailhandel

• r egionale afstemming verder vergroten door de Regionale Adviescommissies Detailhandel
• in 2013 een evaluatie van de werking van de Regionale Adviescommissies
• alle regio’s beschikken voor 2015 over een actueel regionaal detailhandelsbeleid
• jaarlijkse Monitor Detailhandel
• In 2014 evalueren we de toegevoegde waarde van het Koopstromenonderzoek

10. Aansluiting op innovatieve clusters

• M
 inimaal 4 Centra voor Innovatief Vakmanschap of Centers of Expertise in Noord-Holland in 2015, gericht op de Noord-Hollandse sterke regionale clusters.
• In Noord-Holland Noord worden clusteroverstijgende vraagstukken geïdentificeerd
(eerste inventarisatie in 2012) en gezamenlijk opgelost; dit leidt tot meer aanbod van
arbeid voor de sterke regionale clusters in 2015.
• In Noord-Holland Zuid is het mbo vanaf 2013 betrokken bij de AEB.

11. Afstemming onderwijs en bedrijfsleven

• J aarlijkse Monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs Noord-Holland
• Kenniswerkplaats in Noord-Holland Noord met jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20 studentgroepen.
• Realisatie van leer-/kennisarrangementen in Noord-Holland Zuid in 2012 of 2013;
daarna jaarlijks minimaal 20 opdrachten uitgevoerd door 20 studentgroepen.
• Een helder en actueel overzicht van de bestaande arbeidsmarkt & onderwijs projecten
in 2015.

12. Kwaliteitsverbetering toeristisch product

•
•
•
•

13. duurzaam ruimtegebruik stimuleren

•
14. versterken positie NH als watersportprovincie

•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumenten

 ormele oprichting van de Leisure Board (in 2012) en 3 concrete projecten per jaar;
F
Uitvoering van 6 promotionele activiteiten samen met het bedrijfsleven per jaar;
Samenwerking binnen 3 cultuurtoeristische projecten per jaar;
Er zullen 6 gemeenten EcoXXI gecertificeerd zijn voor 2013. Bij succes zal het aantal
deelnemende gemeenten worden uitgebreid;
De 10 kustgemeenten hebben in 2012 een profiel opgesteld waarvan toerisme deel
uitmaakt;
Op alle Noordzeestranden wappert in 2015 de Blauwe Vlag.
Ontwikkeling van 2 regionale beeldverhalen voor 2015;
De opgave voor het aantal hectares zullen wij herijken en wij zullen een nieuwe
opgave voor verblijfsaccommodatie en jachthavens vaststellen (voor 2013);
Jaarlijks 2 onderzoeksrapporten die input leveren voor vraaggerichte gebiedsontwikkeling;
Er worden 2 structureringsplannen op regionaal niveau opgesteld voor 2015.
In 2013 zal 10% groei gerealiseerd zijn van het economische effect van riviercruise- en
motorchartervaart t.o.v. 2010;
In 2012 en 2014 publicatie van watersportmonitor Noord-Holland
In 2012 publicatie van het kader voor watersport en de toekenning van WED middelen

a. Regionale samenwerking

Omvormen RES-en IJmond en Zuid-Kennemerland tot REO3

b. Regionale ontwikkelingsbedrijven

• in 2012 het takenpakket van ONHN herijken
• RON zal zich concentreren op de ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij in
Zaanstad
• SADC: programmabureau ontwikkeling ACT

c. Internationale marketing en acquisitie

Opstellen en onderhouden van een actueel economisch profiel
25 leads per jaar buiten de MRA
1 uitgaande handelsmissie naar Shandong per collegeperiode
10 buitenlandse bedrijven bezoeken in NH buiten MRA
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HAARLEM, januari 2012

aal concurreren

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 28 november 2011 09:38
);
RE: bespreking dinsdag 29/11 ruimtlijkeconomisch ontwikkelbeeld
ijsselmeergebied
rs_Nieuw_rapp_Markermeer_LR.pdf; rs_Nieuw_rapp_IJsselmeer_LR.pdf

Bijlagen:

en
De kansen en knelpunten van waterpeilbeheer in Noord-Holland is al als quick scan in de volle breedte neergelegd in
de Gebiedsverkenningen die wij hebben gemaakt.
Ik voeg ze hier bij. We hebben daarin alle mogelijke gevolgen en kansen in beeld gebracht, met alle betrokken
partijen in Noord-Holland (en Flevoland)..
De provincies hebben hun gebiedsverkenningen bijeen gebracht tot Ã©Ã©n gezamenlijk beeld van gevolgen en
kansen voor het IJsselmeergebied in een kaart, die ik dinsdag kan laten zien en toelichten.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland

023-5144056
Ceylonpoort 5, Schalkwijk Haarlem, uitstekend bereikbaar met Zuidtangent (bus 300).
www.noord-holland.nl

Van:
Verzonden: vrijdag 25 november 2011 16:16
Aan:
CC:
);
Onderwerp: Re: bespreking dinsdag 29/11 ruimtlijkeconomisch ontwikkelbeeld ijsselmeergebied
Dag

en

De vraag is eigenlijk: waar heeft de ruimtelijk economische ontwikkeling in (maar ook naast!) het IJsselmeer te lijden
onder peilverhoging en waar liggen juist kansen.
Ik ben nogal geschrokken van het werkdocument omdat geheel watertechnisch is ingestoken. Ik zou dit document
dan ook niet voorleggen aan Talsma en van Run maar eerst mensen van RI, EZ en landbouw een korte schets van
de dilemma's laten geven. En dat in een gezamelijke staf bespreken.
Bregje: wat vind jij daarvan?
groeten,
----- Original Message ----From:
To:
Cc
Sent: Thursday, November 24, 2011 4:51 PM
Subject: bespreking dinsdag 29/11 ruimtlijkeconomisch ontwikkelbeeld ijsselmeergebied

Beste

en
1

De provincies rond het IJsselmeergebied gaan een â€˜Ruimtelijk-economisch ontwikkelbeeldâ€™
opstellen voor de lange termijn. Het wordt gebruikt in het Deltaprogramma om nog te ontwikkelen
peilstrategieÃ«n voor het IJsselmeergebied in breder perspectief te zetten en te zorgen dat de keuzes in dit
deelprogramma van het Deltaprogramma mede op ruimtelijk-economische gronden worden gemaakt.
Ondersteund door Grontmij gaan de provincies Ã©Ã©n of meer mogelijke toekomsten formuleren, op
basis van Deltascenarioâ€™s, in relatie tot de verwachte ontwikkelingen in het IJsselmeergebied door
klimaatverandering.
Graag bespreek ik met jullie:
1. hoe leggen we intern de bestuurlijke verbindingen tussen de gedeputeerden Water, RI en
Economie?
2. Omgaan met mogelijke spanning met Structuurvisie 2040.
Ad 1. Bestuurlijke lijnen binnen Noord-Holland.
Vanwege de benadering vanuit het watervraagstuk heeft de gedeputeerde Water het voortouw.
De exercitie gaat feitelijk over de mogelijke ruimtelijke en economische ontwikkeling van het
IJsselmeergebied.
Ambtelijk komt er een team uit deze drie â€˜sectorenâ€™:
, mijzelf en per 1-1-2012
(of collega). Tijdens inhoudelijke sessies worden ook sectoren landbouw, natuur, cultuur en zo
nodig anderen betrokken.
Ad 2. Spanning met Structuurvisie 2040.
Het ruimtelijk ontwikkelbeeld voor de lange temrijn kijkt per definitie verder dan de Structuurvisie 2040.
Om geen spanning te krijgen met bestaand beleid zal de exercitie nadrukkelijk alleen in het kader van het
Deltaprogramma worden uitgevoerd. Het betekent geen nieuw interprovinciaal beleidskader.
Het kan natuurlijk wel zijn dat de exercitie interessante nieuwe gedachten en ideeÃ«n oplevert voor o.a. het
Noord-Hollandse. T.z.t. bekijken we dan (ook interprovinciaal) of die aanleiding zijn om beleid te
vernieuwen / aan te passen.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland

Deltaprogramma IJsselmeergebied
Weidevogelbeleid
023-5144056
Ceylonpoort 5, Schalkwijk Haarlem, uitstekend bereikbaar met Zuidtangent (bus 300).
www.noord-holland.nl

2

Gebiedsverkenning
Markermeer/IJmeer

DELTAPROGRAMMA
IJSSELMEERGEBIED

DELTAPRO

Deltaprogramma IJsselmeergebied

Gebiedsverkenning
Markermeer/IJmeer

Colofon
Uitgave
Provincie Noord-Holland
Postbus 123 | 2000 MD Haarlem
Tel.: 023 514 31 43 | Fax: 023 514 40 40
www.noord-holland.nl
post@noord-holland.nl
Eindredactie
Provincie Noord-Holland
Directie Beleid | Sector Water

Haarlem, juni 2011
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INLEIDING
Deze gebiedsverkenning, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
provincie Flevoland, geeft een beschrijving van de ruimtelijke gevolgen bij
peilveranderingen, zoals die tijdens de eerste fase van het Deltaprogramma
IJsselmeergebied voor Markermeer/IJmeer is geaggregeerd.
Deze informatie wordt gebruikt als input voor het formuleren van
peilstrategieën voor het IJsselmeergebied voor de lange termijn, waarin de
match is gemaakt tussen ruimtelijke ambities en klimaatbestendig
waterbeheer.

De rapportage begint met hoofdstuk 1 waarin een algemene introductie wordt
gegeven over het deltaprogramma IJsselmeergebied. In hoofdstuk 2 wordt het
gebiedsproces beschreven voor het deelgebied Markermeer/IJmeer. In
hoofdstuk 3 komen de regionale opgaven en ambities aan bod. Hoofdstuk 4
geeft een overzicht van de waterhuishoudkundige resultaten uit het
onderzoek dat door de waterschappen is uitgevoerd, zoals: gevolgen voor
buitendijkse gebieden, primaire keringen, kunstwerken en grondwater en
kwel. Hoofdstuk 5 wijdt uit over de consequenties van de verschillende
peilscenario’s voor de thema’s: landbouw, natuur, stedelijk gebied, landschap
en cultuurhistorie, recreatie, toerisme, visserij, beroepsvaart en energie.
Hoofdstuk 6 benoemt de (voorlopige) conclusies en huidige kennisleemten in
het onderzoek. Hoofdstuk 7 geeft een kort overzicht van de vervolgstappen van
het deltaprogramma IJsselmeergebied.
Dit rapport is onder regie van de provincies en in samenwerking met
waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties tot stand
gekomen in een proces van ‘joint fact ﬁnding’. Dat betekent dat niet alle
plannen en projecten in dit rapport benoemd onderdeel zijn van het vigerende
beleid van de provincies.
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DELTAPROGRAMMA IJSSELMEERGEBIED
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Het Deltaprogramma IJsselmeergebied maakt deel
uit van het Nationale deltaprogramma en heeft
nauwe relaties met de deelprogramma’s Zoetwater
en Veiligheid, maar ook met de andere deelprogramma’s (Kust, Wadden, Rivieren, RijnmondDrechtsteden, Zuidwestelijke Delta en Nieuwbouw
en Herstructurering).
Klimaatverandering maakt op korte termijn
ingrijpende besluiten nodig over de inrichting van
het IJsselmeergebied. Als gevolg van klimaatverandering stijgt de zeespiegel en nemen piekafvoeren van rivieren toe. Er komen vaker perioden
van overvloedige regenval, maar ook droge zomers.
Dat vereist nieuw beleid voor bescherming tegen
overstromingen, het veiligstellen van de zoetwatervoorziening, natuurwaarden en buitendijkse
ontwikkelingen, voor de korte en de lange termijn.
In het Deltaprogramma IJsselmeergebied staat de
vraag centraal hoe waterveiligheid en zoetwatervoorziening voor de lange termijn kunnen worden
geborgd in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen en daarmee bijdragen aan een duurzaam
vitaal en veilig gebied.
Om tot een breed gedragen voorkeurstrategie voor
het peilbeheer te komen, onderzoeken rijk, regionale overheden en maatschappelijke organisaties,
gecoördineerd door het Delta-Programmabureau
IJsselmeergebied (DPIJ) daarom de (on)mogelijkheden van een ander peilbeheer.
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied moet in
enkele jaren komen tot een breed gedragen voorkeursstrategie. Ten behoeve van de besluitvorming
binnen het Nationale Deltaprogramma, levert het
Deltaprogramma IJsselmeergebied in 2014 onder
andere een advies op voor een voorkeursstrategie
voor het peilbeheer op lange termijn (tot ca 2100),
vergezeld van een uitvoeringsprogramma op
hoofdlijnen. Op basis hiervan wordt dan besloten
of een nieuw peilbesluit voor de termijn tot 2035
nodig is. Het kabinet zal dit besluit nemen in het
kader van het totale Deltaprogramma, in het
tweede Nationaal Waterplan.
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ONDERZOEKSPROCES GEBIEDSVERKENNING
MARKERMEER/IJMEER
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Het Deltaprogramma IJsselmeergebied is vanwege de omvang opgedeeld
in een aantal regio’s die elk een gebiedsverkenning hebben opgeleverd.
Per gebiedsverkenning zijn gebiedsprocessen opgestart om met alle
betrokken partners de nodige basisinformatie op tafel te krijgen en
vervolgens te bewerken.
De gebiedsverkenning Markermeer/IJmeer beslaat het gebied langs het
Markermeer, het IJmeer tot aan de Hollandsche brug en neemt
aanvullend het Gooimeer mee. Het Gooimeer maakt ook onderdeel uit
van de gebiedsverkenning van de Randmeren door de provincie Utrecht.

Om tot resultaten te komen, doorloopt het Deltaprogramma
IJsselmeergebied drie fasen. Werkend van grof naar ﬁjn bouwt elke
volgende fase voort op de resultaten van de vorige fase.

2.1 Fase 1
In de eerste fase staan de gebiedsverkenningen centraal. Deze zijn van
verkennende aard en dienen om alle pro’s en contra’s van
peilverandering in het IJsselmeergebied globaal en zo breed mogelijk in
beeld te brengen. De informatie die de eerste fase levert, vormt de basis
voor een aantal denkbare strategieën voor het lange termijn peilbeheer
in het IJsselmeergebied. Deze gebiedsverkenning Markermeer-IJmeer
draagt hieraan inhoudelijk bij door:
ŝ

 ¥¨

ŝ

 ©¢¡ ©¡ £©¥¡¥¡¡ ©¢¢¥ § ¥¥

§ 
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ŝ
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veranderend waterpeil beïnvloede functies in de regio.
Daarnaast heeft de gebiedsverkenning procesmatig tot doel om
gezamenlijk de problematiek te verkennen, elkaars belangen te
onderkennen en te komen tot een gedeelde set van feiten als basis voor de
volgende fasen.
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In de ambtelijke IJsselmeerweek in december 2010 is alle

basisinformatie (bijeengebracht tijdens werkateliers met

tot dusver beschikbare informatie uit de gebiedsprocessen

waterschappen en gemeenten).

samengebracht en verrijkt. De resultaten hiervan zijn,
samen met de voortschrijdend opgedane kennis,

De betrokken waterschappen hebben de opdracht voor het

besproken tijdens de bestuurlijke IJsselmeerweek in april

uitzoeken van de waterhuishoudkundige basisinformatie

2011. In mei 2011 is de nationale afstemming binnen het

voor het IJsselmeergebied als geheel uitgezet. De

Deltaprogramma, is fase 1 afgerond en is de inhoudelijke

waterhuishoudkundige analyse geeft een overzicht van

basis gelegd voor fase 2.

effecten als gevolg van gelijkblijvende, hogere en lagere
peilen op het Markermeer/IJmeer. Het gaat hierbij om

2.2 Fase 2 - 4

effecten op: 1) de buitendijkse gebieden, 2) primaire

Fase 2 van het Deltaprogramma IJsselmeergebied werkt de

keringen, 3) kunstwerken, 4) grondwater en kwel

strategieën die fase 1 heeft opgeleverd uit om uiteindelijk

binnendijks en 5) relatie met regionale systemen.

te komen tot een beperkt aantal mogelijke strategieën

Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland een aan-

voor het lange termijn peilbeheer. De gedetailleerde

vullend waterhuishoudkundig onderzoek laten uitvoeren

uitwerking van deze strategieën staat centraal in fasen 3

om het beeld van knelpunten en kansen te verbreden. Dit

en 4. Dit levert de basiskeuze op voor het regionale advies

onderzoek kijkt ook naar een hogere peilopzet en is in

over de peilstrategie voor de lange termijn.

deze verkenning meegenomen.
De ruimtelijke basisinformatie is met de gemeenten en

2.3 Zoekrichtingen /
onderzoeksstrategieën

waterschappen opgesteld. Dit heeft geresulteerd in een

Om in alle deelgebieden op een zelfde wijze effecten en

situatie en toekomstige (voorziene) ontwikkelingen (zie

kansen van peilveranderingen te onderzoeken, is gewerkt

hoofdstuk 3).

ruimtelijk kaartbeeld van het deelgebied in de huidige

met zogenaamde zoekrichtingen. In de zoekrichtingen
stonden de veranderingen van het waterpeil centraal. De

Stap 2: Knelpunten en kansen

volgende drie zoekrichtingen voor het in beeld brengen

In deze stap hebben deelnemers van de werkateliers de

van de effecten zijn onderscheiden:

effecten, knelpunten en kansen geïdentiﬁceerd aan de

ŝ

¢¥§¡ ǸĪ £§§¡ ©¡ § ¢

¥£
¥£

hand van huidige gebruikersfuncties/ruimtelijke

ŝ

¢¥§¡ ǹĪ §¡ ©¡ § ¢

ŝ

¢¥§¡ ǺĪ § ¡©¡ ©¡ § ¨ £

confrontatie met de waterhuishoudkundige gevolgen van

en nagaan wat de effecten zijn als in de regio’s zelf

de gekozen peilscenario’s. Hierdoor is een beeld ontstaan

wordt bijgedragen aan het oplossen van de opgave.

van de kansen en knelpunten bij de verschillende

basisinformatie (al dan niet benoemd in stap 1) en

peilscenario’s.
Belangrijk gegeven voor de zoekrichting in het
Markermeer-IJmeer is dat de maximale peilopzet in de

Stap 3: Terugkoppeling en bepalen van vervolg

zomer 30 cm bedraagt. Dit is door het Kabinet besloten in

Aan de hand van stap 2 is een rapportage opgesteld met de

het Nationaal Waterplan, dat door de Tweede Kamer op 13

belangrijkste kansen en knelpunten. Deze rapportage is

december 2010 is vastgesteld.

teruggekoppeld aan de deelnemers. De resultaten zijn
hierbij getoetst op juistheid en volledigheid en indien

2.4 Data collectie

nodig aangevuld. Daarnaast zijn er ook belangrijke

De benodigde informatie en data-sets voor deze gebieds-

kennisleemten vastgesteld.

verkenning zijn verzameld in nauwe samenwerking met
verschillende partners door middel van de volgende
stappen.

1a Waterhuishoudkundige
basisinformatie

1b Ruimtelijke
basisinformatie

2 Knelpunten en Kansen
3 Terugkoppeling en bepalen van vervolg

Stap 1: Waterhuishoudkundige en ruimtelijke
basisinformatie
Deze stap bestaat uit twee substappen die synchroon
¡¦§ ¥ ¡ ¨§©¢¥ī § ©¥¥¡ ©¡ 
waterhuishoudkundige basisinformatie (d.m.v. een
onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de waterschappen) en de gebruikersfuncties en ruimtelijke
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OVERZICHT VAN REGIONALE OPGAVEN
EN AMBITIES

3
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Dit hoofdstuk geeft het
verzamelde overzicht van de
ruimtelijke ambities. Het biedt
daarmee de basis voor het
bepalen van mogelijke kansen
en knelpunten bij veranderend
peilbeheer (hoofdstuk 5).
Na een algemene schets gaat
dit hoofdstuk in op de functies
die relatie hebben met het
watersysteem en schetst het
–in het kort– de ruimtelijke
ambities van de gemeenten,
voor zover die in relatie staan
tot het waterbeheer van de
meren.

3.1 De hoofdlijnen van de ruimtelijke
ambities
De regio Markermeer - IJmeer onderscheidt zich sterk van
de andere delen van het IJsselmeergebied door de ligging in
en aan de Randstad en de Noordvleugel. De economische
ambitie van de regio is gericht op het versterken van de
kracht van de vele economische clusters zoals Schiphol,
Zuidas, Aalsmeer en zakelijke dienstverlening. Dit leidt tot
opgaven in verstedelijking, bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving, die alle drie samenkomen in het
deelgebied Markermeer-IJmeer. Niet alleen is de opgave om
de toekomstige ruimtevraag duurzaam en klimaatbestendig te accommoderen, ook is de ambitie om het
‘verborgen kapitaal’ in landschappen, cultuur en stedelijke
historie veel sterker te benutten en te ontwikkelen. Dit
alles draagt bij aan het verbeteren van het leef- èn
vestigingsklimaat.
De regio kent zowel een hoge stedelijke dichtheid (wonen
en bedrijvigheid), als grote rustige landelijke gebieden.
De functies van de meren staan zowel in het teken van
waterbeheer, recreatie, natuur, ruimte en rust als van
een bovenregionale woningbouwopgave en daaraan
gekoppelde plannen voor nieuwe vervoersverbindingen.
In relatie tot het Markermeer/IJmeer/randmeren zijn de
ambities op hoofdlijnen terug te vinden in:
ŝ

¢¡§ª¡ ©¡ 
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bij Waterland, IJmeer, Hoorn en de kust van Lelystad.
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Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer opgesteld, dat nu
door de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer
ª¢¥§ ¢£§

¦¥ ¢
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¡ī

daarnaast ontwikkelen zich projecten als de
Natuurboulevard IJmeer.
ŝ

¢¨¡ ¡ ¦¥

¡ ©¡  ¨§¨¨¥¦§¢¥ħ

zoals de oude Zuiderzee steden en de Westfriese
omringdijk, en het daaraan gekoppelde toerisme,
ŝ

¨§¥¡ ©¡ ª¢¡¡¢¨ª ¡ ¥©
buitendijks, zoals bij Almere, Amsterdam,
Enkhuizen en Lelystad.

ŝ
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tussen Amsterdam en Almere.
ŝ
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van de afwatering (of tijdelijke berging) van water
¡¨ ¡ ¡  §¢¢

¦§ ń
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van belang dat de afvoer niet volledig afhankelijk
wordt van één optie (IJmuiden), maar er terugvalopties (berging in IJmeer/Markermeer/IJsselmeer)
voor handen blijven.
ŝ

©¢¢¥¢
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zoetwater.
De wateropgave die centraal staat in deze gebiedsverkenning is zowel leidend als randvoorwaardelijk voor
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de ruimtelijke ambities. Hierbij is het houden van “droge

regio. Het Ontwikkelingsperspectief Markermeer IJmeer

voeten” een onverbiddelijke randvoorwaarde en zijn de

toont aan dat de ecologische achteruitgang kan worden

ruimtelijke kwaliteit van water en de waterkwaliteit

gekeerd met een aanpak op systeemniveau. Het is nodig

cruciale factoren voor het creëren van een aantrekkelijk

om grootschalige natuurmaatregelen te nemen en meer

woon-, recreatie en werkmilieu.

te doen dan de wettelijke opgave (de instandhoudingsdoelen Natura 2000). Om hieraan te voldoen moet er

3.2 Ruimtelijke ambities nader
bekeken

helder water langs de randen van de Noord-Hollandse
kust worden ontwikkeld, een gradiënt van helder naar
troebel water, land-water zones en versterkte ecologische

Drievoudige ambitie

relaties tussen binnendijkse en buitendijkse gebieden.

In de RAAM-brief (Rijksbesluit Amsterdam-Almere-

Hierbij horen de volgende maatregelen:

Markermeer) van november 2009 heeft het kabinet een

ŝ

Almere vorm zou moeten krijgen. In deze RAAM-brief

ŝ
ŝ

§Ķ

¢£ī
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verstedelijkingsopgave wordt gerealiseerd door

¡ ¡ ©¥¨ª¡¦
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wordt gekozen voor de drievoudige ambitie:
verstedelijking, groen/blauw en infrastructuur. De

¥¦¡ ©¡ ¦¦§¥¢
¥¡  

principe besluit genomen over hoe de schaalsprong van

¥ņī

verdichting van bestaand stedelijk gebied en nieuwbouw

ŝ
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op de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere-Lelystad.

ŝ
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Ingezet wordt op de westelijke ontwikkeling van Almere,
inclusief IJmeerverbinding en het ecologisch herstel van

Ontwikkeling van recreatie en toerisme.

het Markermeer-IJmeer. Een deﬁnitieve beslissing

De toeristisch-recreatieve voorzieningen en ontwikkelingen

hierover zal worden genomen in de vorm van een Rijks-

liggen –in relatie tot het Deltaprogramma– vooral in de

structuurvisie. Rijk en regio werken nauw samen aan

ruimtelijke ontwikkeling van de kusten en de buitendijkse

deze integrale plannen. De hoofdlijnen uit de RAAM-

gebieden. Veelal gaat het om structuurverbetering van

brief worden verder uitgewerkt door verschillende

bestaande voorzieningen, zoals jachthavens en dag- en

werkmaatschappijen, waaronder Werkmaatschappij

verblijfsrecreatieve voorzieningen, stranden en zwem-

Markermeer IJmeer (WMIJ) en Werkmaatschappij

locaties. Tegelijk is er ambitie voor een groei van het aantal

Amsterdam Almere (WAA). Na formele inspraak en

ligplaatsen en vaardoelen. Natuur en recreatie kunnen

behandeling in de Tweede Kamer wordt in 2014 de

elkaar in een aantal gevallen versterken, als zij in

deﬁnitieve voorkeursbeslissing genomen in de

samenhang met elkaar worden ontwikkeld. In het Noord-

Structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (SAAM).

Hollandse deel is de ontwikkeling sterk verbonden met de

Voor nadere uitwerking: zie paragraaf 3.3

cultuurhistorisch waardevolle omgeving.

Ontwikkeling Toekomstbestendig ecologisch systeem

Versterking van de landbouwstructuur

Het Markermeer en IJmeer vormen met hun 80.000 ha

De landbouwsector verandert. Dit uit zich in schaal-

een uniek gebied met grote ecologische en cultuur-

vergroting, een verschuiving van activiteiten, specialisatie

historische waarden, waarin de interactie tussen mens

en intensivering en verbreding van de bedrijfsvoering. De

en omgeving al eeuwenlang een fascinerende combinatie

landbouw stelt speciﬁeke eisen aan de waterhuishouding:

oplevert van ecologie, economie en cultuur. Centraal

de grondwaterstand, het peilbeheer, de beschikbaarheid

staat de dynamiek in de verbinding tussen water en land,

en de kwaliteit van water voor beregening. De eisen

in de Nederlandse delta die deel uitmaakt van het

verschillen per sector en per gewas. Alle sectoren

Europese netwerk. Het breed gedragen Toekomstbeeld

ontwikkelen methoden om minder water te gebruiken.

Markermeer-IJmeer bevat - als onderdeel van de drie-

Bollen, groenten en tuinbouw stellen grote eisen aan de

voudige schaalsprong - de elementen voor een veer-

waterkwaliteit, met name aan de in deze regio

krachtig toekomstbestendig ecologisch systeem

aanwezige verzilting. De behoefte aan voldoende zoet

gecombineerd met landschap, cultuurbeleving en

water en het organiseren van de voorziening wordt in

economische gebiedsontwikkeling. Deze zijn essentieel

beeld gebracht in het Deltaprogramma Zoetwater. Daarin

om de uitzonderlijke internationale toppositie van de

komt ook de relatie tussen locatie en watervoorziening

regio vast te houden en te versterken en in deze rand-

aan de orde. In deze verkenning kijken we vooral naar

stedelijke omgeving het toenemend aantal bewoners te

overlast/droogte en waterkwaliteit. Afwatering in natte

laten genieten van rust en ruimte.

tijden, aanvoer in droge tijden en de waterkwaliteit (w.o.
zout, sulfaat) zijn sterk bepalende omstandigheden voor

Vanuit het Ontwikkelingsperspectief (2008) en

een succesvolle bedrijfsvoering.

Toekomstbeeld Markermeer IJmeer (2009) van het
samenwerkingsverband Toekomstagenda Markermeer

Voor ontwikkelingen in de landbouw, zijn grofweg drie

IJmeer is een lange termijn visie opgesteld voor deze

trends te onderscheiden: de agroclusters, de groot-
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schalige landbouw en de gecombineerde landbouw.Waar

Cultuurhistorie en archeologie.

de eerste twee vooral te vinden zijn in Flevoland gaat het

De regio is rijk aan cultuurhistorische elementen. Bekend

in de zuidelijke helft van Noord-Holland vooral om de

zijn de binnenstad van Amsterdam (Werelderfgoed) en de

laatste categorie met als grootste eenheden Drechterland,

Zuiderzeestadjes, die veel toeristen trekken. De dijken

Zeevang en Waterland. Hier zijn landschappelijk

aan de kust zijn provinciaal monument, inclusief de

kwetsbare gebieden zoals veenweiden en andere

gehele Westfriese Omringdijk.

cultuurhistorisch waardevolle gebieden karakteristiek.
Hier zijn ook andere economische activiteiten aan de orde

Het gebied in en rond het Markermeer is archeologisch

zoals (agrarisch) natuurbeheer, landschapsbehoud,

van hoge waarde. Het gaat om een prehistorisch land-

recreatie, zorg en energie. Hierbij richt de landbouw zich

schap met sporen van bewoning uit verschillende

meer op het aanliggende stedelijk gebied.

perioden. Voor de kust van Noord-Holland bevindt zich
een zone met resten van verdronken middeleeuwse

Behoud en ontwikkeling in de (nationale)

bewoning, dijken en verkavelingen. De bodem van het

landschappen

Markermeer en het IJmeer ligt bovendien vol met

De landschappen in deze Randstedelijke omgeving staan

scheepswrakken die getuigen van de Nederlandse

voor een belangrijk deel in het teken van de kwaliteits-

scheepvaartgeschiedenis en scheepsbouwtraditie.

ruimte voor de inwoners en de stedelingen. Het gaat om
landschappen als het recreatiegebied West-Friesland, het

In de Hoornse Hop en langs de West- Friese kust liggen

landelijk gebied van Drechterland, Landschap Laag-

oude getijdenafzettingen. In de ondergrond zijn ook

holland, het scheggenstelsel rond Amsterdam, de

sporen te vinden van de oude lopen van IJssel en Eem, die

Stelling van Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek (met o.a.

in noordwestelijke richting afstroomden.

Natuurboulevard IJmeer), Groene Stadslandschap Almere
schappen worden ontwikkeld door versterking van de

3.3 Specifieke ruimtelijke ambities en
opgaven

functies in relatie tot natuur- en recreatieontwikkeling.

Tijdens de werkateliers zijn de ruimtelijke ambities en

Dit gebeurt ook in en aan de meren, door de ontwikkeling

opgaven in de regio rond het Markermeer benoemd. Het

van de kust, buitendijkse oevers en waterkwaliteit.

gaat in dit rapport om de opgaven die mogelijk een relatie

en Oostvaardersplassen/Lepelaarsplassen. Deze land-

hebben met veranderend waterbeheer. Hieronder volgt
Vier van de bovengenoemde landschappen hebben de

een korte beschrijving van de ruimtelijke plannen in en

status van Nationaal Landschap. De landschappen Laag

aan de kusten, van Lelystad tot Enkhuizen. Zie de

Holland en Groene Hart richten zich op het behouden en

bijlagen voor een overzicht.

ontwikkelen van ruimte en openheid, de landbouw, het
cultuurlandschap en de natuur, om zo bij te dragen aan

Na de ruimtelijke ambities van het waterbeheer: (dijken

een rustgevende omgeving in de Randstad en het

en infrastructuur) wordt ingezoomd op de gemeentelijke

vestigingsklimaat. In relatie tot het waterbeheer richt de

ambities.

ambitie zich op het remmen van bodemdaling, het
verminderen van de risico’s van wateroverlast en

Ruimtelijke ambities waterbeheer: dijkversterkingen

watertekort en het verbeteren van de waterkwaliteit.

en waterinfrastructuur
Rond het Markermeer zijn diverse dijkversterkingen

De Nationale Landschappen Stelling van Amsterdam en

gepland, o.a. in het kader van het Hoogwaterbeschermings-

Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn vooral van grote

programma (HWBP):

cultuurhistorische waarde, de Stelling is Werelderfgoed.

ŝ

sluizen, zij bieden ook een groene en relatief stille

©¥¦§¥¡ ¡¨¡Ķ
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uitvoering en is naar verwachting gereed eind 2012.

Het zijn niet alleen unieke systemen van forten, dijken en
ŝ

©¥¦§¥¡¡ §¥§
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omgeving in het Randstedelijk gebied. Ambitie is het



versterken en verbeteren van de publieke toegankelijk-

versterkingen gedaan kunnen worden met het

heid, recreatie en toerisme, restauratie en behoud,

zogeheten ‘oeverdijk’-concept. Een besluit over een

versterken van de ruimtelijke samenhang en land-

pilot oeverdijk wordt genomen in 2011. Dit concept

schappelijke herkenbaarheid, economische benutting. De

heeft ruimtelijke consequenties vanwege de brede

relatie met de waterpeilen van de meren ligt vooral in het

uitvoering van de oevers. De aangepaste MER van de

raakvlak met de gebouwen: de kustbatterijen bij

dijkversterking met variant oeverdijk is gereed in

Durgerdam en Diemerdam, forten Edam, Pampus en

zomer 2011. Men streeft ernaar om in 2012 te

ī ¡ ª¢¥§ ¢ 

beginnen met de dijkversterking.

Muiderberg en vesting Muiden. Deze laatsten behoren
ook tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ķ
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voorkeursvariant is gepland in voorjaar 2011. Het
besluit over de MER en het dijkversterkingsplan is
eind 2011 gepland. Werkzaamheden naar
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ŝ

ŝ

verwachting vanaf eind 2012 t/m 2015.

containeroverslag en windmolens kunnen vestigen.
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Daarbij wordt ook een nieuwe ontsluiting op de

 ¡ ¡

planning of onderzoek (Beetskoog, Katwoude,

provinciale weg N506 onderzocht (toekomstige N23), die

Purmer).

over het grondgebied van beide gemeenten loopt.
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Ipenslotersluis.

De plannen van Enkhuizen voor het IJsselmeergedeelte
worden benoemd in de andere gebiedsverkenning (NoordHolland IJsselmeer).

De wateropgave voor de regio houdt in, dat ook bij
klimaatverandering een robuuste, adequate waterafvoer

Bron: De Structuurvisie Enkhuizen 2020 vloeit voort uit en is een

van een groot gebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal en

uitwerking van de (concept) Stadsvisie Enkhuizen 2030

Noordzeekanaal kan worden gewaarborgd. Naast het
gemaal bij IJmuiden dient altijd een alternatieve

Drechterland

afvoerroute of waterberging van voldoende omvang

Het groene karakter van de gemeente is kenmerkend voor

beschikbaar te blijven.

Drechterland. De gemeente vervult een belangrijke rol als
open landelijk gebied tussen de omringende stedelijke

De huidige wettelijke veiligheidsnormen voor de primaire

gebieden. De gemeente Drechterland wil deze kwaliteiten

keringen moeten worden geactualiseerd. Nieuwe veilig-

behouden en versterken. Voor de buitendijkse gronden in

heidsnormeringen zouden op termijn mogelijk tot

het Markermeer beoogt de gemeente de ontwikkeling van

ruimtelijke consequenties kunnen leiden in verband met

Schellinkhout als kite-surﬂocatie en uitbreiding van de

versteviging/aanpassing van dijklichamen. In 2011 wordt

(vlucht)haven van Wijdenes.

een principebesluit genomen, die de veiligheidsopgave
benoemt voor de regio’s uit het Deltaprogramma

Bron: Toekomstvisie Drechterlandschap

Veiligheid. In 2017 wordt besloten of de overstap naar het
nieuwe normenstelsel deﬁnitief wordt gemaakt.

Hoorn
De ligging aan het water is een belangrijke kernkwaliteit

Gemeenten Enkhuizen en Stede Broec

van Hoorn. De kust en de havens zijn van grote betekenis

Voor het Markermeer gaat het om plannen van de

voor de economische en toeristische ontwikkeling. De

herstructurering van het verouderde bedrijventerrein

gemeente beoogt deze ontwikkeling te stimuleren door

Krabbersplaat, welke in samenhang met de ontwikkeling

het water meer beleefbaar te maken. Daarvan kunnen

van de 2e fase van het bedrijventerrein Schepenwijk zal

zowel toeristen als eigen inwoners proﬁteren. Op dit vlak

plaatsvinden. Met het oog op een herpositionering gaat

liggen er – naast de bestaande havens en de nieuwe

het op Krabbersplaat om de watergebonden, en op

jachthaven bij de Schelphoek (800 ligplaatsen en nautisch

Schepenwijk om de landgebonden bedrijven. Daarbij is

kwartier) – voornamelijk potenties aan de Westerdijk

uitbreiding van Krabbersplaat mogelijk. Uitgangspunt

(boulevard), op het Oostereiland (zoals een werf voor

van Enkhuizen is om - in samenspraak met Stede Broec

historische schepen), langs de Hoornsche Hop (stads-

- ter versteviging van de Zuiderdijk tussen Krabbersplaat

strand, stadsnatuur) en door de opwaardering van

en Broekerhaven een zogenaamd voorland te creëren,

buitendijks recreatieoord Julianapark/Schellink-

waarop zich nieuwe nautische bedrijven en wellicht een

houterdijk. Het kan daarbij gaan om grote projecten en
investeringen, zoals een nieuw museum, maar ook om
eenvoudige voorzieningen als drijvende terrassen, een
podium voor evenementen, horecavoorzieningen of een
muziekkoepel. Daarnaast zullen ook de mogelijkheden
worden onderzocht om het water en de haven meer de
stad binnen te halen. Experimenten met drijvende of
andere ‘amﬁbische’ woningen (bijvoorbeeld op palen) zijn
hierbij mogelijk, maar nadrukkelijk op kleine schaal en
op een manier die het historisch karakter van de binnenstad en het Markermeer geen geweld aandoet.
Daarnaast heeft de gemeente speciaal aandacht voor de
cultuurhistorische scheepswrakken in het Markermeer,
waarover onlangs een boek is uitgebracht.

Legenda:

Bronnen: Stadsvisie Hoorn 2005-2025 (concept), Structuurvisie

ř £¥¦į ¥©¡§¥¥¡¡Ĭ ¢¡§¡¥ §¥ ¡

Hoorn.
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Koggenland
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In de Structuurvisie 2009-2020 stelt de gemeente
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Koggenland dat er kansen liggen om recreatief meer

“De Lange Weeren” (deze locatie komt in aanmerking voor

gebruik te maken van de kwaliteiten van het Markermeer.

ontwikkeling als woongebied) en de “Zuidpolder” (ontwikke-

Deze kwaliteiten geven de aanleiding om bij nieuwe

ling van een nieuwe woonwijk met ca 1050 woningen).

ontwikkelingen steeds bewust te zoeken naar mogelijkheden om het recreatieaanbod te versterken en te verbreden.

Bron: Ontwerp Structuurplan Edam-Volendam

In dit kader vormt de omgeving van Scharwoude een kans
voor recreatieve watersportontwikkeling. Een ruimtelijke

Waterland

relatie met de jachthaven bij de sluizen van Schardam ligt

De Regiovisie van het Intergemeentelijk Samenwerkings-

daarbij voor de hand. Op deze manier kan de positie van

verband Waterland (ISW) bepleit behoud en versterking

Koggenland als gemeente aan het Markermeer wellicht

van het kenmerkende authentieke karakter van de regio

beter worden uitgebuit. Indien locaties in Scharwoude

Waterland, maar wel met de noodzakelijke sociaal-

vrijkomen voor ontwikkeling ligt het voor de hand om

economische en infrastructurele impulsen om de kernen

wonen mogelijk in combinatie met (kleinschalige) recreatie

vitaal te houden en de bereikbaarheid binnen de

de ruimte te geven.

Metropoolregio Amsterdam te garanderen. Het agrarisch
grondgebruik is beeldbepalend voor het cultuurhistorisch

Een grote opgave voor de gemeente Koggenland is de

waardevolle landschap waar de regio Waterland om

ontwikkeling van het bedrijventerrein Distriport Noord-

bekend staat. De Regiovisie beoogt om dit landschap te

Holland, gelegen in polder Westerkogge. In dit gebied zal

behouden.

80 hectare netto bedrijfkavels worden ontwikkeld in een
gebied van bruto 150 hectare.

In de gemeente Waterland ligt langs de kust van het
Markermeer camping-jachthaven Uitdam. Op deze

Bron: Structuurvisie Koggenland 2009-2020

camping zijn vaste staanplaatsen, kampeerweiden en een
jachthaven met circa 300 ligplaatsen en diverse aanvullende

Zeevang

voorzieningen te vinden. De eigenaar van camping-

De gemeente Zeevang wil het landelijke karakter, dat

jachthaven is voornemens de camping te herinrichten en de

bepalend is voor haar identiteit, behouden. De plannen van

jachthaven uit te breiden met 250 ligplaatsen. In de

de gemeente richten zich daarom vooral op kwaliteits-

toekomstvisie van de gemeente over Hemmeland wordt de

ontwikkeling in plaats van ruimtelijke ontwikkeling. De

wens voor de ontwikkeling van een hotel aangegeven.

openheid van het landschap en de nabijheid van het
Markermeer bieden goede kansen voor extensieve recreatie

Bron: Regiovisie Waterland 2040

in de open lucht. Een ontsluiting voor ﬁetsers, kanoërs,
voetgangers, skeelers, etc. biedt een nieuwe en unieke

Amsterdam

ervaring van het landschap. Door herontwikkeling van

De Structuurvisie Amsterdam 2040 heeft een stad voor

vrijkomende boerenerven en delen van het landbouwareaal

ogen die economisch sterk en duurzaam is. Om dat te

kan tegelijk een recreatief netwerk worden ontwikkeld.

bereiken worden de woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd, zodat het groene buitengebied

Er liggen kansen om recreatie die gericht is op het

gespaard blijft. De ambitie is om 70.000 woningen bij te

Markermeer/IJsselmeer te ontwikkelen, zoals de ambities

bouwen, onder andere op de IJ-oevers, IJburg en het

om een aanlegsteiger te realiseren voor de bruine vloot en

Zeeburgereiland. De nieuwe woonmilieus concentreren

een recreatiepunt te versterken langs de dijk.

zich voor een deel aan het water. De bewegingen over het
water zullen in aantal toenemen. Daarnaast anticipeert

Bron: Zeevang aan de Horizon; koers op 2020

een duurzame stad op veranderingen van het klimaat. De
druk op het water wordt groter en dat vraagt om

Edam-Volendam

aanpassingen van de stedelijke ontwikkelingen aan het

In het ontwerp-structuurplan van Edam-Volendam wordt

watersysteem en vice versa.

het benutten van de potentie van het waterfront als
onderdeel van de IJsselmeerkust als speerpunt benoemd.

In de structuurvisie Amsterdam 2040 wordt beoogd om

Hierbij behoort het ontwikkelen van een nieuwe trekker

te investeren in de beleving en gebruiksmogelijkheden

bij Haven-zuid (bijvoorbeeld in de horecasfeer) en

van het groen en het water in en om de stad. Dit

aanlegsteigers en faciliteiten voor de riviercruisevaart.

betekent het herinrichten van de koppen van de
scheggen, het aanleggen van jachthavens en

Daarnaast wordt in het structuurplan gepleit voor

zwemplekken, het investeren in bestaande parken in de

herontwikkeling van het Slobbeland (een buitendijks

stad, het vergroten van de Hoofdgroenstructuur, het

gelegen gebied met het dagrecreatiegebied Slobbeland en

verbeteren en meer zichtbaar maken van de

een verouderd bedrijventerrein). Dit bedrijventerrein is

waterstructuur, het op sommige plekken binnen de

geschikt om tot woonlocatie te worden herontwikkeld.

Hoofdgroenstructuur toestaan van gebouwde recreatieve

Andere grote ontwikkelingsopgaven vormen de gebieden:

voorzieningen (ter ondersteuning van de beleving van
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het groen) en het verbeteren van recreatieve routes

gelegen stadskering en sluizen van bijzondere cultuur-

tussen groengebieden en blauwe gebieden.

historische waarde. De stadskering ten zuiden van ’t IJ en
de Waterlandse kering ten noorden ervan zijn de oor-

IJburg

spronkelijke zeedijken die inmiddels dwars door de

Aan de oostkant van de stad worden in het IJmeer op een

stedelijke bebouwing lopen. Behoud van de historische

aantal eilanden 18.000 woningen gerealiseerd. IJburg

dijken, sluizen en de grachtengordel is van grote

wordt aangelegd in twee fasen. De eerste fase is volop in

betekenis voor het vestigingsklimaat van de stad.

aanbouw, voor de tweede fase moet het land nog gemaakt

Secundaire keringen in de stad zijn objecten die niet

worden. De eilandbewoners worden beschermd door

alleen de veiligheid moeten dienen, maar ruimte moeten

waterkeringen en de hoge ligging van het eiland, die

geven voor meervoudig ruimtegebruik. Ambitie is om

ervoor zorgen dat de kans op overstromen slechts eens in

vanuit stedelijke ontwikkeling en waterbeheer te zoeken

de 4000 jaar is en de inundatie beperkt is. In het ontwerp

naar nieuwe innovatieve mogelijkheden voor meervoudig

van de waterkeringen zijn veiligheid, functionaliteit en

ruimtegebruik van de kering.

recreatief gebruik gebundeld. Gekoppeld aan de natuurlijke karakterverschillen van de eilanden heeft dit geleid

Bronnen: Structuurvisie Amsterdam 2040, Economisch en

tot een breed scala aan waterkeringen. Voor de

Duurzaam. DRO Amsterdam, Waternet.

ontwikkeling van de 2e fase geldt eenzelfde ambitie.
Water is een belangrijke kwaliteit van IJburg, aan de

Diemen

randen van de eilanden en in de vorm van het binnen-

De gemeente Diemen streeft naar een duurzaam,

water. Daarnaast worden op alle eilanden parkjes,

stedelijk dorp op het grensvlak van Amsterdam en de

pleinen en speelplekken gerealiseerd. Ook het strand van

Diemerscheg, waar het goed wonen, werken en recreëren

IJburg, de jachthavens en de natuur van het PEN-eiland

is. In relatie tot het water wordt in de Diemerpolder

hebben direct relatie met het IJmeer.

gezocht naar mogelijkheden om dit gebied beter te
benutten voor recreatieve doeleinden, zoals het aanleggen

Zeeburgereiland

van een strand, en tegelijkertijd de ecologische waarden

Zeeburgereiland is omgeven door het water van het IJmeer

van het gebied te behouden. Daarnaast wordt er met het

en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het komende decennium

project Natuurboulevard aan de noordzijde van de

worden hier ruim 5000 woningen gebouwd en verschillende

Diemerscheg gewerkt aan het verbinden van

voorzieningen met een regionaal verzorgingsniveau.

verschillende deelgebieden, waardoor er meer ruimte

Ruimtelijk vormt het eiland een belangrijke schakel tussen

voor de natuur ontstaat en de recreatiemogelijkheden

de binnenstad en IJburg. De omvang van het eiland biedt

worden vergroot.

mogelijkheden om in stedelijke behoeften te voorzien, zoals
woningbouw, waterrecreatieve voorzieningen en een

Bron: Structuurvisie Diemen

jachthaven aan de oostpunt van het eiland. Voor de
toekomstige ontwikkeling van dit eiland is een vol-

Muiden

waardige primaire kering nodig, gebaseerd op een

De gemeente Muiden heeft de ambitie om de recreatieve

veiligheidsnorm van 1:4000.

kwaliteiten te versterken door het groene en open
karakter en de ligging aan het IJmeer beter te benutten.

Noordelijke en Zuidelijke IJ-oevers

Met betrekking tot de waterrecreatie wil Muiden de

Deze voormalige haventerreinen liggen direct aan het IJ en

huidige verkeersfunctie van het IJmeer behouden.

het Noordzeekanaal en transformeren in rap tempo tot

Muiden wil de voorzieningen voor watersporters uit-

gemengde woon/werkmilieus. Het aantal bewoners,

breiden. Dit gebeurt onder andere door de planning van

werkenden en bezoekers zal hier de komende decennia ﬂink

een nieuwe jachthaven buitendijks in het IJmeer met een

gaan toenemen. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken,

capaciteit van 600 ligplaatsen. Belangrijke ruimtelijke

is een ander veiligheidsniveau gewenst. De IJ-oevers liggen

projecten in de gemeente op bovenlokaal niveau zijn de

binnen dijkring 44, waarvan het beschermingsniveau

ontwikkeling van het KNSF-terrein, de Bloemendaler-

(1:1250) lager is dan van het omliggende gebied. De gebieden

polder en de verlegging en verbetering van de A1/A6.

worden niet beschermd door een indirecte kering, zoals de
grootste delen van Amsterdam, maar zijn direct aan het IJ

Bron: Ontwerp Structuurvisie Muiden

gesitueerd. Ze liggen wel relatief hoog zodat ze bij een ramp
slechts beperkt inunderen. Verder landinwaarts liggen

Naarden

waterkeringen die de stad extra beschermen (oude

In relatie tot het Gooimeer heeft de gemeente de ambitie

zeekeringen).

om op lange termijn recreatieve eilanden aan te leggen in
het Gooimeer en een watersportzone nabij het

Binnenstad

Naarderbos.

De grachtengordel van Amsterdam is door UNESCO op de
Werelderfgoedlijst geplaatst. Deze is, met de nabij

Bron: Structuurvisie Naarden 2003
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Huizen

Almere

De ligging aan het Gooimeer biedt uitgelezen

Almere zet zich in om te groeien tot de vierde stad van

mogelijkheden om de eigenheid van de gemeente Huizen

Nederland met zo’n 350.000 inwoners. Het gaat niet

te laten zien en te benutten. De gemeente kiest er daarom

alleen om woningbouw, ook om economische expansie.

voor zich te ontwikkelen in de richting van een levendig

De Schaalsprong betekent een verdubbeling van de stad,

dorp aan het water. Hierbij hoort de ambitie om in te

in alle facetten. Het is zowel een sprong in getallen als in

zetten op watergebonden (strand-)recreatie, watersport

grootstedelijke kwaliteiten. Er moeten 60.000 woningen

en passende benutting van de kuststrook, zoals door de

en 100.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd.

realisering van een Nautisch Havenkwartier.

Uitgangspunt voor de Schaalsprong is dat het huidige
suburbane Almere uitgroeit tot een ecologisch, sociaal en

Bron: Toekomstvisie gemeente Huizen tot 2020

economisch duurzame stad. Deze ambitie heeft geleid tot
plannen voor woninglocaties als IJland, Pampus, Poort en

Blaricum

Oosterwold. De eerste ligt buitendijks en wordt direct

Blaricum zet in op het koesteren van de rust en de ruimte

beïnvloed door het peil in het Markermeer, de volgende

die in het omliggende verstedelijkte gebied niet meer

twee liggen aan het water, Oosterwold ligt meer

voorhanden is. De gemeente wil op lange termijn het

landinwaarts. Daarnaast wordt ingezet op de realisatie

gebied ten westen van de A27 tot woongebied ontwikkelen:

van een multifunctionele dijk langs de Almeerse kust

de Blaricummermeent. De komende jaren zal de wijk

(bijvoorbeeld Poort en Kustzone Almere Haven)

gebouwd gaan worden en naast woningen zullen er ook
een bedrijvenpark en kleinschalige recreatieve

Almere IJland

voorzieningen, zoals een jachthaven (met 200 tot

De ontwikkeling van Almere IJland kan starten met een

maximaal 550 ligplaatsen) en een strandtent verrijzen.

compacte kern van 5.000 woningen in een hoge
dichtheid. Vanuit deze centrale plaats is er een netwerk
van straten en bruggen, groene publieke ruimten en
natuurvriendelijke verlichting. Aan de IJmeerbaai ligt het
waterfront. Het ligt buitendijks en is op het water
georiënteerd met een clustering van recreatieve
voorzieningen zoals haven, sportvoorzieningen, hotels,
cafés restaurant en winkels.
Almere Poort
Voor het jongste uitbreidingsgebied van Almere zijn de
voorbereidingen in volle gang. Dit stadsdeel vormt
letterlijk de Poort van Almere en Flevoland. Het is gelegen
direct na de Hollandse Brug die Flevoland verbindt met de
Randstad. Almere Poort wordt de thuishaven voor 25.000
inwoners en de werkplek voor zo’n 25.000 werknemers.
Almere Pampus

Bron: Strategische visie Blaricum 2030

Binnendijks wordt aan de rand van het Markermeer in
het westen van Almere het stadsdeel Almere Pampus

Groene uitweg/ Natuurboulevard IJmeeroever

ontwikkeld. Via de toekomstige IJmeerlijn is deze wijk

Een bovengemeentelijk project aan de IJmeerkust is de

uitstekend verbonden met zowel het centrum van Almere

Natuurboulevard IJmeeroever. Het is onderdeel van zgn.

als het centrum van de metropoolregio. De ligging maakt

Groene Uitweg en voorziet in de aanleg van recreatieve

het mogelijk om voor Almeerse begrippen in relatief hoge

verbindingen en voorzieningen langs de IJmeerkust van

dichtheden te bouwen. Het stadsdeel zal ruimte bieden

Amsterdam tot aan de Hollandse brug. zo wordt de

aan circa 20.000 woningen. Daar dit stadsdeel ook aan de

IJmeerkust opgewaardeerd tot een ecologisch en recreatief

economische as van de metropool ligt, zijn er ook volop

samenhangende zone van deelaspecten zijn o.a. het

kansen voor bijzondere werkmilieus. Almere Pampus zal

invullen van ontbrekende natuur- en recreatieschakels en

samen met Almere Poort de strandlocatie voor het IJmeer

het herstel en de opwaardering van de Zuiderzeedijk. De

vormen. De huidige werkhaven van Pampus wordt

dijk langs de voormalige Zuiderzee kan zo een uitstekende

ingericht als aantrekkelijke buitenhaven voor groot-

verbinding vormen tussen stedelijk gebied en de

schalige waterrecreatie. Er is tevens ruimte voor

Vechtstreek.

experimenten met drijvend wonen.
Bron: Concept Structuurvisie Almere 2.0
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Lelystad
Lelystad heeft geen groeidoelstelling, maar zet in op een
kwaliteitsslag om een meer compleet voorzieningenniveau en een kwantitatief en kwalitatief woon- en
werkmilieu aan te kunnen bieden. De gemeente streeft
naar een inwonertal van ongeveer 100.000. Belangrijke
projecten in relatie tot het Markermeer zijn de ontwikkeling aan de Flevokust en de omlegging van de N23.
Lelystad ontwikkelt de stedelijke kwaliteit net over de
rand, aan het water, om de verbinding tussen stad en
water te versterken. In de periode tot 2015 wordt voor de
gehele kustzone van de gemeente Lelystad een
geactualiseerde visie opgesteld. De visie geeft een
samenhangend beeld van de beoogde functies natuur,
wonen, werken, vaargebied en infrastructuur. Er wordt
een begin gemaakt met kleinschalig buitendijks bouwen.
Dit is in de eerste plaats de bouwlocatie Meerdijkhaven
waar o.a. een Regattacenter wordt ontwikkeld. De
jachthaven kan nog worden uitgebreid, bijvoorbeeld in
combinatie met verblijfsrecreatie.
Voor de ontwikkeling van Flevokust is de doortrekking
van de N23 en de realisering van de Hanzelijn relevant.
Ten behoeve van een goede bereikbaarheid en het
mogelijk maken van de ontwikkeling van buitendijkse
wooneilanden in de baai van Van Eesteren (in het
IJsselmeer), is het gewenst de N23 door te trekken. Via een
nieuwe oeververbinding loopt deze dan niet over de
Houtribsluizen, maar wordt aan de noordkant van
Lelystad direct aangesloten op de Houtribweg. De
haalbaarheid dient hiervan onderzocht te worden. Het
gaat dan niet alleen om de bereikbaarheid per auto, maar
ook om vaarroutes.
In het kader van TMIJ is de Markerwaarddijk bij Lelystad
aangemerkt als studiegebied voor het ontwikkelen van
grootschalige natuur met recreatief medegebruik
(oermoeras Houtribdijk). Het realiseren van rust- en
foerageergebieden voor watervogels maakt hiervan
onderdeel uit.
Bron: Structuurplan Lelystad 2015
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4

WATERHUISHOUDKUNDIGE
BASISINFORMATIE
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4.1 Zoekrichtingen
De waterschappen hebben een studie gedaan naar de waterhuishoudkundige
gevolgen van peilveranderingen in het Markermeer/IJmeer (Waterhuishoudkundige
effecten Deltaprogramma IJsselmeergebied, maart 2011). Hierbij is voor het
Markermeer-IJmeer-Gooimeer gekeken naar de gevolgen voor buitendijkse
gebieden, primaire keringen, kunstwerken en binnendijks grondwater. Voor de
eerste drie is naast het huidige streefpeil c.q. referentiepeil (-0,2 m NAP) een
peilopzet van het zomerpeil van 30 cm onderzocht (dus tot +0,1 m NAP). Dit is
conform het vastgestelde Nationaal Waterplan. Voor binnendijks/grondwater is
gekeken naar het opzetten van het winterpeil met 0,5 meter naar +0,1 meter NAP en
verlagen van het peil met 0,5 resp. 1,0 meter. Bij deze laatste variant ontstaat een
waterschijf van 1,5 meter, zoals genoemd als maximale variant in het Nationaal
Waterplan.
Aanvullend heeft de provincie Noord-Holland voor elk van de vier categorieën
onderzoek laten doen naar een peil van +0,5 NAP (= 0,7 m boven het huidige
zomerpeil), met als doel om een vollediger beeld te krijgen van het waterhuishoudkundig systeem in deze regio.
In het traject van de gebiedsverkenningen komt niet aan de orde in hoeverre in de
regio’s een zoetwatervoorraad kan worden aangelegd om in de zoetwaterbehoefte te
kunnen voorzien. Dit gebeurt in het “deelprogramma Zoetwater”. Zie ook paragraaf
4.7.
Dit hoofdstuk gaat in op de essenties van het watersysteem en de uitkomsten van
het onderzoek voor zover relevant voor het vervolg. Voor een volledige uitwerking
van de verschillende peilscenario’s verwijzen wij u naar bovengenoemd onderzoek
van de waterschappen.

4.2 Het Markermeer-IJmeer en de regionale systemen
Het Markermeer/IJmeer is van strategisch belang in twee opzichten: voor waterberging in hoogwatersituaties in de regio en voor de zoetwatervoorziening van de
regio. Er wordt water ingelaten voor de landbouw, drinkwatervoorziening en doorspoelen vanuithet oogpunt van waterkwaliteit. Indien nodig wordt het Markermeer
vanuit het IJsselmeer aangevuld.
Er liggen vier regionale systemen aan het Markermeer-IJmeer:de zuidwestelijke
regio (Noordzeekanaal / Amsterdam Rijnkanaal), het boezemsysteem van Hollands
Noorderkwartier, de Flevopolder en de Vecht. Hieronder een korte omschrijving van
deze systemen in relatie tot het Deltaprogramma.

4.2.1 Amsterdam-Rijnkanaal Noordzeekanaal
Het Markermeer/IJmeer vormt een belangrijke schakel tussen het IJsselmeer en het
watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal. Het watersysteem
Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal is, met de daaraan verbonden regionale
boezemsystemen, een afvoer-gedomineerd systeem (zie onderstaande ﬁguur). Via
dit systeem wordt vanuit een groot gebied water afgevoerd richting zee. Bovendien
kan het Markermeer/IJmeer ook een rol spelen in de opvang van water in het geval
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gemaal Zeeburg, de Diemerdammersluis en de
Ipenslotersluis kan water richting
Markermeer/IJmeer worden afgevoerd. Een
dergelijke alternatieve afvoerroute is van
onmisbaar strategisch belang voor een
dichtbevolkt stedelijk gebied als de regio
Amsterdam. Om een robuust watersysteem te
behouden én klimaatverandering aan te
kunnen voor een dergelijk groot afvoergebied
blijft een alternatieve afvoerroute en/of
berging onmisbaar. In de huidige situatie kan
in waterbezwaarsituaties ook het IJsselmeer
een rol spelen door water vanuit het
Markermeer af te voeren naar het IJsselmeer.
Voor de zoetwatervoorziening wordt vanuit het
IJmeer bij Schellingwoude water richting
Noordzeekanaal gevoerd om zoutindringing
tegen te gaan en te voorkomen dat de zouttong
het Amsterdam-Rijnkanaal opgaat waar o.a.
een drinkwaterinnamepunt zit. Via gemaal
Zeeburg wordt water ingelaten voor het
doorspoelen van de Amsterdamse grachten
wanneer het zuurstofgehalte van het water te
laag wordt. Bij ernstige watertekorten door
droogte kan ook water worden ingelaten vanuit
het Markermeer in de regionale boezem. In de
praktijk gebeurt dit steeds minder. In watertekortsituaties wordt dit water aangevuld
vanuit het IJsselmeer. Hierdoor zullen veranderingen in peilregime van het Markermeer
niet ophouden bij de kust maar ook door-
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werken op de verschillende watersystemen. Zie
voor meer informatie het boekje “Amsterdam

er een dijk langs de Lek doorbreekt en grote hoeveelheden

Waterbestendig”.

water via het Amsterdam-Rijnkanaal richting regio
Amsterdam stromen.

4.2.2 HHNK Boezem
De HHNK-boezem staat in (semi-)open verbinding met

Het water wordt bij IJmuiden gespuid of uitgepompt. Het

het Markermeer. Dit betekent dat de boezem in de winter

hiervoor benodigde gemaal is het grootste van Europa.

vrij kan afwateren op het Markermeer en in de zomer

Deze heeft een cruciale positie in het watersysteem. Door

onder vrij verval water aanvoert. De afwatering is echter

klimaatsverandering zal spuien op de Noordzee door een

gering. Overtollig water wordt vooral bij de Helsdeur in

hogere zeestand minder vaak mogelijk zijn. Hier komt de

Den Helder onder vrij verval op de Noordzee gespuid. Bij

kwetsbare relatie van IJssemeer-Markermeer-IJmeer met

hoge buitenwaterstanden wordt het bij de Helsdeur

de regionale systemen tot uiting. Ter illustratie gaan we

uitgemalen. Aan de zuidkant van de boezem kan het door

hier nader op in.

het Zaangemaal op het Noordzeekanaal worden uitgeslagen. Vanuit IJmuiden wordt het vervolgens gespuid

Er zijn situaties dat afvoer bij IJmuiden niet mogelijk is.

of uitgeslagen op de Noordzee.

Bijvoorbeeld: doordat spuien niet mogelijk is bij een hoge
zeewaterstand, omdat pompen in storing of onderhoud

Doordat er drie afvoerpunten zijn (Markermeer, Helsdeur

zijn of vanwege een calamiteit. Er zit echter weinig

en Zaangemaal) is het mogelijk het boezemstreefpeil

bergingsruimte in het achterliggende watersysteem,

(0.50 m-NAP) ’s winters te handhaven. Een winterpeil-

zodat ondanks maatregelen in het kader van WB 21 en

verhoging van het Markermeer zou betekenen dat er

maalstops e.d. toch snel kans op wateroverlast optreedt.

nieuwe gemalen moeten worden gebouwd. Een beperkte

Om die situaties zoveel mogelijk te voorkomen wordt het

zomerpeilverhoging van het Markermeer vergemakkelijkt

Markermeer/IJmeer in die gevallen ingezet om het

de wateraanvoer, maar betekent ook een risico bij hevige

overtollige water te bergen. Middels Schellingwoude,

zomerse buien.
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4.2.3 Flevopolder

Peilverhoging

De Flevopolders liggen gemiddeld vier meter onder NAP,

Verhoging van het Markermeer/IJmeerpeil zal ertoe leiden

dit varieert van circa een meter onder NAP aan de kant

dat gedeelten van de huidige buitendijkse gebieden onder

van het oude land, tot vijf meter onder NAP aan de

water komen te staan of frequenter zullen overstromen.

IJsselmeerzijde. Het feit dat deze polders onder de zee-

Een verhoging vanaf 20-30 cm is naar verwachting het

spiegel liggen, betekent dat de dijken continu zo’n vijf

punt waarbij de vernatting en frequentie van overstroming

meter water moeten keren. Het water dat in de polders

sterk toeneemt. Bij een (theoretische!) opzet met

komt via kwelstromen en door neerslag, moet via de

70 centimeter blijkt het merendeel van de buitendijkse

watergangen afgevoerd worden naar de gemalen en

gebieden vaker dan 1 keer per 10 jaar onder water te komen.

vervolgens worden uitgemalen. Het hele watersysteem is
kunstmatig: gecreëerd en beheerd door de mens. Het

Peilverlaging

watersysteem is zorgvuldig opgebouwd, oplopend van

Bij peilverlaging zullen de buitendijkse gebieden groter

kleine tot grote afvoerkanalen: de kavelsloten wateren af

worden. Het merendeel van de huidige gebruiksfuncties

op de tochten en deze wateren af op de vaarten. In het

zal geen ernstige hinder ondervinden van een peil-

stedelijk gebied wordt het hemelwater veelal via een

verlaging. Bij sterke peilverlaging worden de oevers

gescheiden rioolstelsel en mogelijk via een zuiverings-

breder en mogelijk slibbig. Het water komt verder van de

element naar de watergangen en grachten afgevoerd, die

huidige kust te liggen.

weer in verbinding staan met de vaarten. De vaarten
IJsselmeer, het Markermeer of de Randmeren pompen. In

4.4 Peilvarianten en primaire
keringen

de polders zijn dus geen boezemwateren aanwezig,

Wanneer de huidige ronde dijkversterkingen is afgerond,

waarop gemalen water uitpompen.

zullen de dijken aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen.

voeren het water naar de gemalen, die het water naar het

Op de nieuwe woningbouwlocaties, zoals bij Amsterdam en

4.2.4 De Vecht

Almere zal de bestaande waterkering op het vereiste

Via de Groote Zeesluis in Muiden wordt ongeveer 10 m3/s

veiligheidsniveau voor bewoning moeten worden gebracht,

water ingelaten vanuit het IJmeer naar de Vecht om de

vanwege de ontwikkeling tot volwaardig stedelijk woon/

kwetsbare natuurgebieden in de Vechtplassen te voorzien

werkgebied.

van zoet, schoon water.
In bijgaand plaatje is het voorzieningsgebied te zien

Bij een peilverhoging in de zomer van 20-30 cm (tot een

vanuit het IJmeer/Markermeer en de Zuidelijke rand-

peil van 0-10 cm +NAP) behoeven de dijken in deze regio

meren (groen).

naar verwachting geen versterking. Indien het peil in de
winterperiode zou worden verhoogd (waar in de
geschetste peil-onderzoeksrichtingen niet vanuit wordt
gegaan) is wel versterking van de dijken noodzakelijk.
Indien het zomerpeil verder wordt verhoogd, ontstaan (bij
een theoretische peilopzet van 70 cm) zeker tekorten op de
kruinhoogte. Wat dit met de stabiliteit doet, is niet
onderzocht, wel zijn bij dit peil grote veranderingen te
verwachten.
Elke structurele peilverlaging zal gevolgen hebben voor de
dijken, omdat de stabiliteit wordt verzwakt. Dijken die
geconstrueerd zijn met houten palen zoals de Westfriese
Omringdijk, zijn daarvoor extra kwetsbaar omdat bij
peilverlaging de houten palen kunnen verrotten.

4.3 Peilvarianten en buitendijkse
gebieden

4.5 Peilvarianten en kunstwerken

De vele buitendijkse gebieden liggen verspreid langs de

meebrengen. De sterkte van de huidige kunstwerken

kusten van het Markermeer/IJmeer, met name aan de

blijft voldoende, echter komt de functionaliteit van

Noord-Hollandse kant. Deze buitendijkse gebieden

sommige kunstwerken in het gedrang. Zo zullen de

worden onder meer gebruikt als kampeerterreinen,

uitwateringssluizen niet meer voldoen omdat er niet

stadsstranden, recreatiegebieden, jachthaven en natuur.

meer gespuid kan worden.

Verhogen en verlagen van het waterpeil zal onvermijdelijk

Het aanvullend onderzoek van de provincie geeft aan dat

consequenties hebben voor deze gebruiksfuncties.

bij hogere peilopzet (tot 50 cm +NAP) de gevolgen nog

Een peilverhoging van 20-30 cm zal gevolgen met zich

sterk voelbaar zullen zijn. Forse peilverlaging zou direct
tot gevolg hebben dat de kunstwerken moeten worden
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aangepast. Een voorbeeld is de sluis bij Muiden, waar
vanwege de aanwezigheid van zandgronden een sterke
wegzijging optreedt.

4.6 Peilvarianten en binnendijks
grondwater en kwel
Voor de grondwaterstromen is een grondwaterstijging in de
winter van 0,5 meter (tot +0,1m NAP) onderzocht. Dit levert
een kweltoename op langs alle randen langs de meren. De
kwel is met name meer landinwaarts aanwezig in Flevoland
(diepe ligging) en langs de Noord-Hollandse Gooimeerkust
(zandgronden). In het oostelijk deel van West-Friesland en
grote delen van Flevoland veroorzaakt dit peil een (lichte)
toename van zoute kwel, afkomstig van zout grondwater
dat onder druk naar boven komt. Dat grondwater is
achtergebleven in de tijd dat het IJsselmeer nog in open
verbinding stond met de zee. Voor het grootste deel betreft
het een geringe toename van het zoutgehalte, langs de
randen zal meer kwel aanwezig zijn, waarbij de effecten
sterk afnemen tot zo’n 2500 meter van de dijk.
Een maximum peilstijging van 30 cm kan ook vergelijkbare
effecten met zich brengen, zij het in mindere mate. Deze
variant is niet doorgerekend. Dat zal in de volgende fase nog
gebeuren.

4.7 Deelprogramma’s Zoetwatervoorziening en Veiligheid
Deze verkenning gaat niet in op de benodigde zoetwatervoorraad. Dit wordt in beeld gebracht door het Deltaprogramma Zoetwater. Daarin wordt nagegaan in
hoeverre in de regio’s een zoetwatervoorraad kan worden
aangelegd en of deze voorraad voldoende is om in de
zoetwaterbehoefte te kunnen voorzien. De resultaten
hiervan worden in 2011 gecombineerd met de uitkomsten
van het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Samen met
de te stellen eisen voor veiligheid kunnen dan nadere
keuzes worden gemaakt voor het peilbesluit voor
komende decennia.
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5

OVERZICHT VAN KANSEN EN KNELPUNTEN
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De belangrijkste categorieën knelpunten en kansen van het Deltaprogramma IJsselmeergebied voor
Markermeer/ IJmeer, zoals die uit deze gebiedsverkenning naar voren komen.
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In vorige hoofdstukken is een beeld geschetst van de

niveau merkbaar zal zijn. Dat hangt af van de mogelijk-

ruimtelijke ambities in de regio en vervolgens is gekeken

heden voor het treffen van maatregelen en de daad-

naar de veranderingen in de waterhuishouding bij

werkelijke doorwerking op het oppervlaktewater en op

verschillende onderzoekspeilen. Dit hoofdstuk brengt de

het maaiveld. Dit vereist stevig aandacht in de volgende

ruimtelijke ambities en de waterhuishouding bij elkaar.

fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Het geeft een overzicht van de knelpunten en kansen die
ontstaan bij een peilverhoging c.q. peilverlaging van het

Uitzakken van het zomerpeil

huidige Markermeer-peilregime. Om de mogelijke

Bij uitzakken van het zomerpeil geldt voor het waterpeil

consequenties goed in beeld te krijgen is met name

het omgekeerde. Dit kan dus consequenties hebben voor

gekeken naar de gevolgen voor de huidige situatie (als

de landbouw in droge perioden, hoewel over de mate

referentie), die bij een peilopzet van 30 cm (het gestelde

waarin dat zal gebeuren weinig meer te zeggen valt. Het

maximum in het Nationaal Waterplan) en die bij een

Deltaprogramma Zoetwater zal meer inzicht bieden in de

theoretische verhoging met 70 cm (zie paragraaf 4.1).

hoeveelheden zoet water die extra nodig zijn.

Deze rapportage biedt u een quick scan met een kwalita-

5.2 Natuur

tief beeld. In de volgende fase van het Deltaprogramma
IJsselmeergebied zullen kwantitatieve uitwerkingen

Opzetten van het peil

worden gegeven van de gevolgen en kansen, zodat op

Een hoger peil heeft verschillende consequenties voor de

grond daarvan eerste keuzes kunnen worden gemaakt

ecologische waarden in het Markermeer. Meer

(zie H. 2). Dan ook zullen kosten en baten een belangrijk

waterdiepte zorgt voor afname van luwe gebieden en tot

onderdeel zijn van de uitwerking. Daarom staan in deze

verminderde lichtintensiteit op de bodem. Dit heeft een

verkenning nog niet per thema de gevolgen voor alle

negatief effect op de ontwikkeling van sommige

gemeenten en locaties afzonderlijk beschreven.

waterplanten, met name gedurende de kiemperiode.
Daarentegen kan grotere waterdiepte bijdragen aan een

In de volgende paragrafen zijn de consequenties van

afname van slibopwerveling door wind. Hierdoor wordt

peilverhoging en peilverlaging per thema beschreven:

het water helderder, wat onder andere zorgt voor een

landbouw, natuur, stedelijk gebied, landschap en

hogere lichtintensiteit (Deltares 2009).

cultuurhistorie, recreatie, toerisme, visserij, beroepsvaart
en energie. Deze gebiedsverkenning levert voornamelijk

Een toenemende waterdiepte kan langs de oevers een

consequenties op voor de middellange termijn. Om grip te

negatief effect hebben op de buitendijkse natuurwaarden

krijgen op de lange termijn (2035-2010) is een andere

die gebruikt worden als foerageergebied of broedplaats.

benadering nodig. Deze wordt in het Deltaprogramma

De exacte gevolgen zijn niet onderzocht. Er zullen

IJsselmeergebied uitgewerkt in de vorm van scenario’s en

mogelijk “luwe gebieden” ontstaan, zij het dichter bij de

strategieën.

keringen. Buitendijkse gebieden kunnen – afhankelijk
van wel/geen bestaande kering - vernatten of verdwijnen.

5.1 Landbouw

Langs vrijwel de gehele Noord-Hollandse kust liggen
dergelijke grotere en kleinere gebieden. Peilopzet heeft

Opzetten van het peil

bovendien indirecte effecten. Omdat het bevaarbare

Een verhoging van het Markermeerpeil (en IJsselmeerpeil)

areaal voor waterrecreaties langs de kust toeneemt, kan

is mede bedoeld om de landbouw te voorzien van voldoende

dit leiden tot meer verstoring.

zoetwater tijdens droogte in het zomerseizoen. Wel zal bij
een peilopzet gedurende zomerseizoen van maximaal 30

Door toename van de kwel ontstaan ook mogelijkheden

cm, een - naar verwachting geringe - toename van het

voor de ontwikkeling van binnendijkse natuur, zij het in

grondwaterpeil of de kweldruk optreden. De gevolgen

beperkte mate. Dit kan de relatie tussen buitendijkse en

kunnen vooral aan de zuidkant groter zijn (Gooi,

binnendijkse natuur versterken, bijvoorbeeld door het

Flevoland). Het gaat hier om natuur-, recreatie- en stedelijk

ontstaan van nieuwe foerageergebieden voor water-,

gebied en in beperkte mate om landbouwgebieden.

weide- en trekvogels. Dit kan zich op veel plaatsen langs

Voor de exacte gevolgen voor de landbouw blijven nog

de Noord-Hollandse kust voordoen.

vragen open. De waterbeheerder heeft mogelijkheden om
vernatting tegen te gaan, maar onduidelijk is waar de

Uitzakken van het zomerpeil

grenzen hiervan komen te liggen. Ook is de doorwerking

Uitzakken van het waterpeil kan de slibproblematiek in

op het maaiveld en op perceelsniveau nu niet duidelijk,

het Markermeer versterken. Ondiep(er) water zorgt voor

daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.

een toename van slib-opwerveling waardoor het water
troebeler wordt en ecologische condities voor water-

Een (lichte) toename van brakke kwel kan met name in

planten verslechteren. Dit heeft ook negatieve

Flevoland en West-Friesland optreden en elders direct aan

consequenties voor de waterkwaliteit.

de dijken. Dit betekent niet meteen dat het ook op gewas-
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Uitzakken van het zomerpeil heeft ook een effect op het

5.3 Stedelijk Gebied

grondwaterpeil in gebieden langs het Markermeer, met
name langs de dijken. Dit kan leiden tot verdroging van

Opzetten van het peil

de natuurgebieden langs de kust. Ook kan het effect

Bij een opzet in de zomer van 20 tot 30 cm zullen de

hebben op de afbraak van de veengronden in Noord-

directe gevolgen voor de waterhuishouding naar

Holland en inklinking van kleigronden in Flevoland.

verwachting gering zijn voor de stedelijke gebieden in

Dergelijke gevolgen zijn extra gevoelig omdat zij

deze regio (zie hoofdstuk 4). De waterinfrastructuur hoeft

onomkeerbaar zijn.

niet te worden aangepast, de peilen in de regionale
systemen kunnen naar verwachting goed anticiperen op

In het Gooi is, vanwege de aanwezige zandgronden, een

de nieuwe omstandigheden. Uitgangspunt hierbij is dat

direct sterk verdrogend effect aanwezig op de omgeving.

in de stedelijke ontwikkelingsgebieden de veiligheids-

Van belang is te onderzoeken hoe ver dit reikt, omdat de

situatie wordt aangepast aan de nieuwe functie. Zo is

aanwezige hoge natuurwaarden direct gekoppeld zijn aan

voor de eerste fase van IJburg bij het ontwerp van de

hoge waterstanden. Denk hierbij aan het effect van het

waterkeringen nog rekening gehouden met een

uitzakken van het waterpeil van de Vecht en de effecten

peilstijging van 1,0 meter. Een seizoensgebonden peil,

op de (grond)waterstanden in de omgeving (Utrechtse

met in het voorjaar een peilverhoging van ca 0,3 meter,

Heuvelrug en Vechtplassen).

zal geen invloed hebben op de veiligheidssituatie.
Mogelijk heeft dit wel negatieve gevolgen voor de

Door uitzakken komt meer buitendijks land beschikbaar.

grondwaterstand.

Dit biedt kansen voor natuur op het grensvlak van land en
water, maar kan dus ook consequenties hebben voor de

Hoewel uit het huidige onderzoek de verwachting

huidige natuurwaarden, door verdroging van bestaande

ontstaat dat bij de opzet van maximaal 0,3 meter de

gebieden. Het uitzakken van het peil kan dus zowel

primaire keringen niet behoeven te worden aangepast,

positief als negatief uitpakken.

moet dit met name voor het kwetsbare stedelijk gebied
nauwkeurig worden onderzocht. Aanpassing van de

Daarnaast zijn er nog ecologische consequenties die

keringen in het stedelijk gebied is een bijzondere opgave.

verder reiken dan alleen het Markermeer-IJmeer. De

Zo is Amsterdam aan het zoeken naar alternatieven voor

eerste is het zoutgehalte in het Noordzeekanaal. Via

de huidige stadskering om de veiligheid van de

schutsluizen bij IJmuiden komt zeewater het

binnenstad en de oevers te blijven garanderen.

Noordzeekanaal op. Hierdoor ontstaat een zoute tong op
de bodem van het Noordzeekanaal welke momenteel

Ook ligt er een direct verband van de stedelijke opgave

wordt beperkt door het inlaten van water vanuit het

met het veranderend regionaal waterbeheer in

Markermeer. Indien door uitzakken de mogelijkheid voor

combinatie met de klimaatverandering. Zo zal in

doorspoelen wordt beperkt, dan kan dit consequenties

Flevoland bij peilopzet de binnendijkse kwelstroom

hebben voor de ecologische waarden van het kanaal en

toenemen. In de stedelijke gebieden, zoals Almere Poort,

omringende gebieden.

zal dan sterker gedraineerd moeten worden om een te
hoge grondwaterstand te voorkomen. In dit gebied is

De tweede is een toename van sulfaathoudend

tevens sprake van een zoute, voedselrijke en ijzer-

grondwater (door rijping van klei) in de gebieden langs de

houdende kwel. In dit stedelijk gebied zijn dan mogelijk

kust. Gebruik van dit water voor doorspoelen van het

negatieve effecten op de waterkwaliteit te verwachten.

Noord-Hollands watersysteem zal bijdragen aan een

Een kwantiﬁcering van deze problematiek is in Almere

versnelde afbraak van bestaand veen.

aan de orde.

Tot slot: niet alleen de hoogte van het peil is belangrijk,

Dit effect wordt bij klimaatverandering versterkt door

het verloop van het meerpeil gedurende het jaar is

toenemende hoeveelheden neerslag. Dit geeft kans op

eveneens van groot belang voor de natuurwaarden in en

overlast door bijvoorbeeld natte kelders. In de regio

aan het gebied. Een natuurlijk(er) verloop van het

Noordzeekanaal is het de combinatie van zeespiegel-

£¥

 ĸ § ª ¡ī ª¡§¥Ŀ©¢¢¥¥ ¢¢ħ ¢

¥

stijging, storm en neerslag, die ervoor zorgt dat steeds

laag – versterkt de ecologische kwaliteit. Dit vereist in de

vaker het peil van het IJ zodanig zal stijgen dat dit tot

volgende fasen nader aandacht.

wateroverlast kan leiden in de stad, en in extreme
gevallen zelfs overstromingen van het regionale systeem
in het achterland van Amsterdam. De Amstel- en
stadsboezem is dan aangewezen op de afvoermogelijkheid
via gemaal Zeeburg naar het IJmeer. Hoewel de binnenstad op voldoende hoogte ligt, is het mogelijk dat
aanpassing van het gemaal op termijn nodig is.
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Uitzakken van het zomerpeil

Uitzakken van het zomerpeil

Uitzakken van het peil levert problemen op in de steden

Structureel uitzakken heeft, zonder nadere maatregelen,

en stadjes door paalrot. Door een lager peil in het

grote gevolgen voor de cultuurhistorie. De verwachte

Markermeer worden de mogelijkheden beperkt voor

problemen in de stedelijke gebieden door paalrot, zoals

inlaat van water om de Noord-Hollandse boezems (onder

geschetst in paragraaf 5.3, hebben direct consequenties

andere Vechtboezem, Noordzeekanaalboezem) op peil te

voor de rijke cultuurhistorie van de steden en stadjes door

houden en verdergaande verzilting van het

schade aan bouwkundige monumenten en

Noordzeekanaal tegen te gaan. Als de grondwaterstanden

Werelderfgoed. Door een daling van het Markermeerpeil

hierdoor dalen treedt mogelijk droogteschade op door

zal onder andere de Westfriese Omringdijk kunnen

paalrot. Bodemdaling zou bovendien grote consequenties

worden aangetast. Deze is extra kwetsbaar omdat ze

hebben voor de met name houten funderingen van steden

gedeeltelijk is gebouwd uit hout en wier. Ook op de

(zoals Amsterdam en de cultuurhistorisch bijzondere

cultuurhistorie van het landschap kan het verlagen van

kuststadjes) en mogelijk ook voor de monumentale

peilen grote consequenties hebben. Dit speelt met name

militaire structuren die zich bevinden in de Stelling van

in de Noord-Hollandse veenweidegebieden.

Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Verlaging van de grondwaterstand zal voorts een
Een lager peil kan in de steden gevolgen hebben voor de

bedreiging vormen voor het behouden van archeologische

stabiliteit van kaden, voor houten palen en voor bijvoor-

monumenten in de grond en in het water, zoals

beeld de woonboten. Waar zich dit zal voordoen en op

middeleeuwse terpen, akkers en scheepswrakken. Indien

welke schaal, moet nader onderzocht moeten worden.

dergelijke monumenten zichtbaar worden, ontstaan er

Uitzakken heeft ook indirecte gevolgen: het kan de

kansen om bijvoorbeeld met de opgravingen een

beeldkwaliteit van woonmilieus aan het water negatief

dynamisch levend museum te creëren. Wie weet biedt het

beïnvloeden.

mogelijkheden voor het uitzetten van wadloop-achtige
archeologische wandeltochten.

5.4 Landschap en Cultuurhistorie
Opzetten van het peil
Aan het Markermeer-IJmeer liggen veel en

5.5 Recreatie, toerisme, visserij en
beroepsvaart

cultuurhistorische locaties, met name in het NoordHollandse deel (oude en historische woonbebouwing,

5.5.1 Watersport, beroepsvaart en visserij

schutsluizen, dijken en andere monumenten). Het is één
van de belangrijke kenmerkende waarden van dit gebied,

Opzetten van het peil

en een economische trekpleister. Men verwacht geen

Bij opzetten van het peil moeten de vele jachthavens aan

grote gevolgen bij een maximale peilopzet van 30

de lange Markermeer-IJmeerkust worden aangepast.

centimeter. Zo behoeven de waterinfrastructurele

Buitendijkse delen van havens kunnen onder water

kunstwerken niet te worden versterkt. Ook voor de

komen te staan door overstroming of stijgende

woonbebouwing in de steden wordt geen sterke gevolgen

grondwaterspiegel. Het is niet onderzocht waar dit exact

verwacht. Echter, de cultuurhistorische waarden zijn zo

optreedt. Dit moet in de volgende fase van het

waardevol dat een scherp onderzoek hiernaar in het

Deltaprogramma gebeuren. Ook als het peil gedurende

vervolg van het Deltaprogramma nodig is.

het jaar gaat ﬂuctueren, moeten jachthavens worden
aangepast door het drijvend maken van vaste steigers.

Voor het landschap betekent peilopzet dat
(cultuurhistorisch waardevol) buitendijks landschap

Peilopzet verlaagt de doorvaarthoogtes van bruggen. In

onder water kan komen te staan (of dit gebeurt moet in

het geval van de Hollandse brug is de doorvaarthoogte

een detailstudie nader worden onderzocht). Dit zou

momenteel al kritisch, wat vooral lastig is voor schepen

gevolgen hebben voor de overgang tussen land en water

met een vaste mast. Van een maximale opzet van 30 cm

en daarmee de beleving van de kust.

zal de beroepsvaart minder of geen hinder ondervinden.

Vanuit archeologisch oogpunt kan een verhoging van het

Het opzetten van het peil zal daarnaast gevolgen hebben

peil zowel positieve als negatieve effecten hebben op het

voor de wachttijden bij de sluizen, omdat deze bij elke

behoud van archeologische resten. Positief omdat onder

doorgang langer dicht moeten blijven. Dit heeft zowel

water archeologische resten beter geconserveerd blijven.

gevolgen voor de recreatie- als de beroepsvaart.

Negatief door meer golfwerking en daardoor meer erosie
op de waterbodem. Ook de vorming van moerassen kan

Een positief effect is dat het vaarwater overal dieper

negatieve effecten hebben op het archeologisch erfgoed

wordt. Hierdoor ontstaan meer vaarmogelijkheden,

door wortelende planten.

voornamelijk dicht langs de kust. Doordat jachthavens
meer diepgang krijgen, verbetert ook hun toegankelijk-
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heid en hoeven zij minder frequent gebaggerd te worden.

Vermindering van de recreatieve mogelijkheden en

Bovendien is er minder last van waterplanten.

aantrekkelijkheid werkt uiteraard door naar de gehele
regio en heeft impact op campings en horeca-

Uitzakken van het zomerpeil

gelegenheden elders. Daarmee heeft het gevolgen voor de

Verlaging van het peil heeft vooral effect op de

economische ontwikkeling van de regio, waar het

bevaarbaarheid van vaarwater en de toegankelijkheid van

toerisme een belangrijke plaats inneemt. Dit is een zeer

de jachthavens. Door geringe diepte zal het vaarwater in

belangrijk aandachtspunt voor de volgende fase van het

het algemeen minder geschikt worden voor diepstekende

Deltaprogramma IJsselmeergebied.

(zeil)jachten. Op veel plaatsen kost het nu al veel moeite
om de havens op diepte te houden en hebben schepen met

5.6 Energie

relatief grote diepgang moeite om de jachthavens binnen

Belangrijkste raakvlak met de energievoorziening in het

te varen vanwege de beperkte drempeldiepte. Daarnaast

IJmeer is de aanwezigheid van een elektriciteitscentrale

moeten ook bij peilverlaging steigers worden aangepast.

bij Diemen, die het water gebruikt als koelmiddel.

Verder vermindert peilverlaging de doorvaart

Peilverhoging is geen probleem, peilverlaging kan dit wel

mogelijkheden bij sluizen.

zijn. Nu al kan bij hevige westenwind het koelsysteem in

Dit leidt tot economische schade voor de vele jachthavens

het IJmeer niet gebruikt worden en moet worden

en terugloop van toeristische beleving van de

uitgeweken naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Een

havenplaatsen.

structureel lager peil zal dit versterken.

Peilverlaging kan ook consequenties hebben voor de
sportvisserij, door beperkingen in aantal en bereikbaar-

Daarnaast is ook in deze regio de vraag waar nieuwe

heid van de visstekken.

windmolenparken moeten worden neergezet. Het

Voor de beroepsvisserij zal verlaging van het peil snel

peilbeheer op de meren zal naar verwachting slechts

gevolgen hebben. Bij peilverlaging worden de netten

beperkte directe relatie hebben met de bouw van

beschadigd omdat ze dichter tegen het wateroppervlak

windmolens, maar het vereist wel expliciet aandacht.

liggen. Bovendien is het slecht voor de visstand. Het
huidige winterpeil is al kritisch.

5.5.2 Buitendijkse recreatie
Opzetten van het peil
Verspreid aan het Markermeer en IJmeer ligt een groot
aantal buitendijkse recreatieterreinen met strandjes,
campings en sportvelden. Opzetten van het waterpeil kan
langs de hele kust gevolgen hebben door gedeeltelijke of
meer frequente inundatie van deze terreinen. Bovendien
zorgt stijging van het grondwater ervoor dat de
inﬁltratiecapaciteit vermindert, waardoor de terreinen
tijdens hevige regenbuien blank komen te staan. Het is
nog niet te zeggen in welke mate dit gaat gebeuren bij een
peilopzet van 30 cm. Dat hangt sterk af van de speciﬁeke
locale situatie. Het huidige onderzoek biedt daarvoor te
weinig houvast.
Uitzakken van het zomerpeil
Bij het uitzakken komen ondiepere gedeeltes droog te
liggen. Wat mogelijk ontstaat is een natte, moerasachtige
natuur waarop planten als riet en wilgen goed gedijen.
Dit kan goed zijn voor de natuur, maar heeft tegelijk
consequenties voor de belevingswaarde van het gebied:
het beperkt het zicht vanaf de dijk en is minder
aantrekkelijk voor de badgast en zwemmer. Ook hier is
niet bekend waar dit precies zal optreden en hoe dat zich
ontwikkelt. Ook is onduidelijk of er sprake zal zijn van
vermindering van de waterkwaliteit en het optreden van
mogelijke stankoverlast.
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CONCLUSIES EN KENNISLEEMTEN

6
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6.1 Knelpunten en kansen

functies beduidend sterker worden bij een hogere peilopzet, zo

Peilverhoging als peilverlaging kunnen flinke implicaties hebben

blijkt uit het aanvullende onderzoek (peilopzet met 70 cm).

in de regio rond het Markermeer-IJmeer. De gebiedsverkenning in
dit rapport geeft vooral zicht op de kwalitatieve gevolgen. De

Kansen

volgende fase van het Deltaprogramma zal zich meer richten op

Kansen zijn aanwezig bij peilverhoging. Allereerst voor de

de kwantiteit van de gevolgen.

landbouw, waar peilopzet tot een betere zoetwatervoorziening
leidt. Daarnaast kan het leiden tot versterking van de

Peilverlaging

binnendijkse natuurontwikkeling en de relaties met buitendijkse

De consequenties die voortkomen uit (forse) structurele

natuur, waar ook recreatie van profiteert. Daar tegenover staat dat

peilverlaging zijn het meest evident. Deze kunnen sterke gevolgen

bestaande natuurwaarden wel worden aangetast. Er valt dus nog

met zich meebrengen: in de waterinfrastructuur (stabiliteit van

weinig te zeggen over de totaaluitkomsten voor natuur.

– cultuurhistorische – dijken en andere kunstwerken) en

Ook liggen er mogelijkheden voor combinatie van werk aan de

landinfrastructuur (paalrot), in de bevaarbaarheid van de meren

Houtribdijk met de ontwikkeling van resp. Enkhuizen en

voor recreatie en beroepsvaart, door verdroging van

Lelystad.

landbouwgrond en natuur, door inklinking van stedelijk en

De grotere waterdiepte vermindert de slibproblematiek, biedt

landelijk gebied (met onomkeerbare consequenties),

meer ruimte voor recreatieve- en beroepsvaart, vereist minder

achteruitgang van de waterkwaliteit in de meren door versterking

baggeren van havens en is goed voor het behoud van

van het slibprobleem, vermindering van de kwaliteit voor

archeologische resten in de meren.

recreatie, kampeerterreinen en belevingswaarden door het droogvallen van ondiepe delen, en doordat de waterkwaliteit en

Economie

-kwantiteit in het achterland onder druk komt (sulfaat in

Peilverandering zal knelpunten opleveren welke van grote

veengebieden, brakke kwel en beperking van doorspoeling).

regionale economische betekenis kunnen zijn. Denk aan de
gevolgen voor voor recreatie en toerisme (cultuurhistorie), (buiten)

Peilopzet

stedelijke ontwikkeling, de landbouw, scheepvaart

Ook peilopzet zal consequenties met zich meebrengen. Gegeven

(bevaarbaarheid, wachttijden), waterinfrastructuur.

een opzet van maximaal 30 cm - conform het Nationaal

In de volgende fase van het Deltaprogramma wordt nader in beeld

Waterplan – zijn deze naar verwachting niet groot. Voor de

gebracht welke maatregelen moeten worden genomen bij

primaire waterkeringen worden geen directe gevolgen verwacht.

bepaalde peilstrategieën en welke economische impact deze

Voor andere aspecten is nadere kwantificering vereist.

hebben, ter onderbouwing van te maken keuzes.

Vanzelfsprekend zijn de buitendijkse gebieden het meest
kwetsbaar. Peilopzet zal bijvoorbeeld (grote) extra kosten met zich

6.2 Kennisleemten

meebrengen voor nieuwe buitendijkse bebouwing. Daarnaast zal

Deze verkenning is een eerste quick scan naar de

het voor de volop aanwezige buitendijkse recreatiemogelijkheden

ruimtelijke gevolgen van peilverandering. Er moet nog

gevolgen kunnen hebben: dagrecreatie, campings, sportvelden,

het nodige worden onderzocht. De belangrijkste punten

etc. kunnen natter worden of frequenter inunderen. Bestaande

hierbij zijn:

natuurwaarden worden daarmee aangetast of verdwijnen.

ŝ
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verzilting. Hoewel men inschat dat dit effect niet groot is, moet
voor het vervolg degelijk worden onderzocht in hoeverre het op
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Peilopzet kan op de landbouw effect hebben door vernatting en
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Bovendien worden voorheen moeilijk bevaarbare stukken met
hoge natuurkwaliteit beter toegankelijk, waardoor meer
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maaiveldniveau merkbaar is en welke maatregelen kunnen

stedelijk en landelijk gebied en de kosten om

worden genomen.

¢¡¦¤¨¡§¦ ¢£ § ©¡¡ ¢ §
ŝ

§¥¡ī

 ¥§ §¨¦¦¡ ¢£§§¡ ©¡ £ ¡ ©¥¡¥¡ ¡

De relatie met de regionale watersystemen vereist grote aandacht.

(zoute) kwelstromen. Tot welke hoeveelheid is kwel

Peilopzet kan in de stedelijke en landelijke gebieden tot extra

£§ ¡

wateroverlast en mogelijk zelfs tot een grotere kans op over-

het waterschap de consequenties opvangen, in

stroming van de regionele boezem leiden. Speciaal aandacht is

relatie tot ontwikkelingen/ trends in de landbouw op
¡¥ §¥

daarbij nodig voor de zuidwestelijke regio, met een grote stedelijke
agglomeratie en een kwetsbare verbinding met de Noordzee.
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De doorvaarthoogte van bruggen zal kleiner worden. Hier zullen
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vooral de staande mastschepen consequenties van ondervinden.

gewenst is voor ecologische doelstellingen

Daarnaast neemt de wachttijd in de sluizen toe voor beroeps- en

(ecologisch peilbeheer) en de mogelijkheden voor

recreatievaart.

hoog water in verband met veiligheid.

Alle geschetste gevolgen zullen – zoals verwacht – voor alle
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HOE VERDER
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de tweede fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied
(vanaf mei 2011, zie paragraaf 2).
De eerste fase is als volgt afgerond:
ř ¡ ¥¢ ¥ ©¡  ¥¨ § ©¢¡ ©¡
£©¥¡¥¡ ň § ¥§ŊĬ ¦ ¦ ¡©§§¡ ©¡
 £¥¢©¡ ¦©¥¡¡¡¡İ
ř ¢ £¦¡¥¢Ŭ¦ ¡ £¦§¥§Ä¡ ¦ ¡£¨§ ©¢¢¥
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ř ¡ ¡¥¡ ¨ § ª§§ĭ
De 2e fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied gaat
¡ ǊǈǉǊĻǊǈǉǋ ¡ §¢§ ¡ £¥§ ¡§ ¢
©¢¢¥¨¥¦¦§¥§Ä¡ ©¢¢¥ § ¡ §¥ ¡ £¥ĭ
¥ ¡  ©¡¡¡ ¨§  §£¥¢¥
Ŭ¦
¢§ª§¥ ¡ © £¡ĭ  ¦§¥§Ä¡
worden opgesteld op basis van onder andere de
¦©¥¡¡¡¡ ¡  ¨§ª¥¡¡ ©¡ 
¡¡¦ §¡  ¥¡ ¡ ¡¢ ĭ
 £¥¢©¡¦ ¦§¡ ¡ Ū¥¨ § ¡Ŭ ¢£  
¡¦¡ ¡ ¥¡¡ ¦£Ż¥¡  ¢¡§¦§¡ ©¡¨§
 ¢¥ ¨¥ £¦§¥§Ä¡ĭ
¥ ¢ § ¡ ©¥¡¦¥Ĭ § £§  ¨¦ §
¢¡¥¢¨ª¡ §¨¦¦¡  ¢ ¦§¥§Ä¡ĭ
Er wordt een Stuurgroep geformeerd die leiding geeft aan
het proces.
In de 3e en 4e fase wordt verder ingezoomd op het
¢¡§ª¡ ©¡  ©¢¢¥¨¥¦¦§¥§ ©¢¢¥  ¡
termijn. De regio stelt hiervoor een zwaarwegend advies
¢£ ¡ § ¡§Ĭ § ¡ Ǌǈǉǌ ¡ ¦¦¦¡ ¡ § ¢©¥
de lange termijn strategie voor het IJsselmeergebied.
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BIJLAGEN
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AUTONOME RUIMTELIJKE OPGAVEN
EN AMBITIES MARKERMEER/IJMEER
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Legenda (korte termijn)
Omschrijving

Nummer

Achtergrond

Opmerkingen

Dijkversterking Edam-Amsterdam planfase

MIJ 19-10 A1

www.hhnk.nl

Start 2012, gereed 2016

Dijkversterking Hoorn-Edam planfase

MIJ 19-10 A2

www.hhnk.nl

Start 2012, gereed 2016

Dijkversterking Enkhuizen - Hoorn

MIJ 19-10 A3

www.hhnk.nl

Start 2008, gereed 2012. 13,7 km,
€50 miljoen

Beetskoog; versterking Goezemkade

MIJ 19-10 A4

www.hhnk.nl

Katwoude Lagedijk versterking Goezemkade

MIJ 19-10 A5

www.hhnk.nl

Verbetering Goezemkade, Purmer in onderzoek

MIJ 19-10 A6

www.hhnk.nl

HHNK

Waternet
Hoogwaterbeschermingsprogramma Diemerdammersluis niet alleen vanwege veiligheid van belang,
maar ook voor afvoer van water als onderdeel van
boezemsysteem

MIJ 19-10 D1

Hoogwaterbeschermingsprogramma Iepenslotersluis
niet alleen vanwege veiligheid van belang, maar ook
voor afvoer van water als onderdeel van boezemsysteem

MIJ 19-10 D2

Factsheet Waternet Amsterdam, Boekje Amsterdam
Waterbestendig, Notitie “Het IJsselmeer en de regio
Amsterdam, (3) beschrijving afhankelijkheden tussen
watersystemen ARK-NZK-Ijmeer-Markermeer

MIJ 19-10 D3

Programma Amsterdam Waterbestendig Omschrijving klimaatopgaven regio Amsterdam --> agendering Deltaprogramma

Waterschap Zuiderzeeland
Quickscan uitgevoerd naar gevolgen van groei van Almere volgens 2.0 van emissie. In reactie bij Harry
Bouwhuis

MIJ 19-10 L1

Ontwikkeling bij Almere; - Ijmeerlijn, - Vooroever, - Almere buitendijk Ijland, - Almere Poort kustzone (klimaatdijk)

MIJ 19-10 L2

Nieuwe normering --> ontwikkeling hiervan in relatie
tot markermeer / Ijmeer. Besluitvorming gelijk te
schakelen

MIJ 19-10 L3

Wij geven randvoorwaarden mee
voor deze ontwikkeling

Gemeente Stede Broec/Enkhuizen
Nieuw traject voor N302, incl. recreatieve ontwikkeling, bedrijventerreinen waterwoningen en container
terminal (o.a. broekerhaven)

MIJ-26-01 P1

Visie gemeente Stedebroec en Enkhuizen. Voor Enkhuizen vertaalt in
Structuurvisie 2020

MIJ-26-01 O1

Bestemmingsplan Schelphoek 2008

Is in uitvoering. Mogelijk beperkte
herontwikkeling van oorspronkelijk
plan

Structuurvisie Hoorn

In voorbereiding

Herontwikkeling van Oostereiland tot sociaal-cultureel centrum

Bestemmingsplan Centrum

Voormalige rijksgevangenis De
Krententuin. Herontwikkeling tot
een centrum van cultuur, samen
met wonen en werken. Mogelijk aan
westzijde kleine werfvoorziening
voor historische schepen. Is in uitvoering

Ontwikkeling van de kustlijn van Hoorn m.b.t. boulevard Westerdijk en strandontwikkeling langs Hoornsche Hop (stadsrand, stadsstrand en stadsnatuur)

Notitie De kustlijn van Hoorn. Behandeld in de raadscommissie van
10 november 2009

Sterke afhankelijkheid van dijkversterking Hoorn – Edam door HHNK

Volop aandacht voor de cultuurhistorie van scheepswrakken in het Hoornsche Hop en de rest van het
Markermeer

Boek “Gezonken als een baksteen”
van Stichting Archeologie West
Friesland http://www.stiawf.nl/
start.html

Boek komt 29 januari uit

Nader onderzoek naar economische effecten slibmaatregelen in het Hoornsche Hop op bedrijfstak toerisme

Uit te voeren binnen NMIJ

Er bestaat in de regio grote zorg
over de toeristische effecten van de
maatregelen (slibschermen, dammen, eilanden, putten e.d.) op de
ontwikkeling van de havens, het gebruik van het vaarwater en het recreatief gebruik van de kustzone

Gemeente Hoorn
Realisering jachthaven de Schelphoek; 800 ligplaatsen en nautisch kwartier
Opwaardering en herinrichting van buitendijks recreatieoord Julianapark/ Schellinkhouterdijk
Economisch-toeristische ontwikkeling van Hoorn, gericht op de kustlijn, o.a.: watersport, dagrecreatie,
cultuurhistorie, musea, monumenten en beschermd
stadsgezicht, horeca
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Omschrijving

Nummer

Achtergrond

Uitgroeien tot de Kite-surf locatie Schellinkhout
Buitendijks

0510-Dr 8

Toekomstvisie Drechterlandschap

Uitbreiden haven van Wijdernes

0510-Dr 9

Toekomstvisie Drechterlandschap

Scharwoude badhuis haventje (reeds bekend, kleinschalige recreatie)

MIJ 19-10 B1

structuurvisie gemeente Koggenland 2009-2020

Distriport, bedrijventerrein

MIJ 19-10 B2

structuurvisie gemeente Koggenland 2009-2020

Dijkverzwaring door HHNK. Bescherming status monumentale west friesche omringdijk

MIJ 19-10 B3

structuurvisie gemeente Koggenland 2009-2020

Beleid gericht op versterking van kleinschalige recreatie en het verbinden van vusteloord en welten. Te denken valt aan aanlegsteiger van bruine vloot, verder
versterken van recreatiepunt langs dijk e.e.a. inricht
van dijkversterking

MIJ 19-10 F1

notitie dijkbeleving aan het markermeer

Recreatie gouwzee - betere benutting van de recreatieve mogelijkheden van de Gouwzee

MIJ 19-10 F2

regiovisie waterland 2010 (JSW) - De
kracht van het Landschap (MRA) koppelen aan dijkverzwaring

Fietspaden op de dijk het rustpark mee koppel project
in meer van dijkversterking - Aanleg diverse recreatieve ﬁetspaden o.a. tussen Edam-Volendam (is nu wandelpad) + ten noorden van Edam richting Zeevang
kustbeleving

MIJ 19-10 F3

Rustpunten op boerenerf (kleinschalige transferia)

MIJ 19-10 F4

regiovisie waterland 2010 (JSW) - De
kracht van het Landschap (MRA) koppelen aan dijkverzwaring

Uitbreiding Broekgouw 1050 woningen 2010 - 2018

MIJ 19-10 J1

structuurvisie 2020 (doorkijk 2040),
raadsbesluit feb 2009

uitbreiding Lange Weeren 900 woningen 2018 - 2024

MIJ 19-10 J2

structuurvisie 2020 (doorkijk 2040),
raadsbesluit feb 2009

Recreatiepark klein Doolhof 2012-2014 buitendijks
ongeveer 30 woningen

MIJ 19-10 J3

structuurvisie 2020 (doorkijk 2040),
raadsbesluit feb 2009

Uitbreiding industrieterrein

MIJ 19-10 J4

structuurvisie 2020 (doorkijk 2040),
raadsbesluit feb 2009

Uitbreiding 6 woningen 2012

MIJ 19-10 J5

structuurvisie 2020 (doorkijk 2040),
raadsbesluit feb 2009

Afrit buitendijks naar parkeerterrein Spaander

MIJ 19-10 J6

structuurvisie 2020 (doorkijk 2040),
raadsbesluit feb 2009

MIJ 19-10 H1

Regiovisie Waterland 2040

Aanleg IJburg 2e fase in 2007 is het bestemmingsplan
2e fase IJburg goedgekeurd. Er wordt gestart met de
aanleg van 20% van het nieuwe gebied. Het peilbesluit
is van belang voor inrichtingsmogelijkheden, ruimtelijke kwaliteit en ﬁnanciering van het land maken.
Ontwikkeling waterrecreatie.

MIJ 19-10 E1

Bestemmingsplan IJburg 2e fase gefaseerde aanleg stedenbouwkundig
kader daaronder Bestemmingsplan
IJburg 2e fase

Ontwikkeling Zeeburgeiland – deelgebieden 5000
woningen – discussie veiligheidsniveau – ontwikkeling water recreatie

MIJ 19-10 E2

Stedenbouwkundig kader structuurvisie Amsterdam 2040 visie
jachthavens aan het IJ en IJmeer

Ontwikkeling IJ-oevers liggen in dijkring 44 met lager
beschermingsniveau. Link met Noordzeekanaal (afvoer water) van belang. Lang IJ-oevers + Ijburg (zie 1910 E1) komen 100.000 mensen te wonen en veelheid
aan bedrijven en voorzieningen

MIJ 19-10 E3

Verschillende documenten o.a. vanuit projectbureaus Noordwaarts en
Noordoostwaarts en structuurvisie
Amsterdam 2040

Structuurvisie Amsterdam 2040, concept oktober
2010. Duurzamer een economisch bestendige metropool Amsterdam. Aandacht voor klimaatbeheersing
Amsterdam - discussie veiligheidsniveau - Discussie
transport water naar West NL - waterberging acties

MIJ 19-10 E4

Concept structuurvisie Amsterdam
2040, Boekje Amsterdam Waterbestendig (sept 2010)

Waterplan Noord – Nat structuurplan Landelijk Noord
--> Acties + beleid voor het gebied aan de noordkant
van de waterlandse kering.

MIJ 19-10 E5

Concept structuurvisie Amsterdam
2040, Boekje Amsterdam Waterbestendig (sept 2010)

Opmerkingen

Gemeente Drechterland

Buitendijks

Gemeente Koggenland

100 ha

Gemeente Zeevang

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Waterland
Naast uitbreiding Jachthaven wordt er ook een bungalowpark gerealiseerd + sluizen
Mogelijke ontwikkeling hotel op Hemmeland
Gemeente Amsterdam

ongeveer 100 rustpunten in Laag
Holland. Periode 2011-2013
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Omschrijving

Nummer

Achtergrond

Opmerkingen

MIJ-24-11 N3

Structuurvisie Diemen

Versterken recreatieve kwaliteiten; o.a. voorzieningen voor watersporters uitbreiden d.m.v. nieuwe
jachthaven buitendijks in ijmeer.

MIJ-26-01 R1

Ontwerp Structuurvisie Muiden
(9 september 2010)

Ruimtelijke Project op KNSF terrein; Bloemdalerpolder en verlegging/verbetering A1/A6

MIJ-26-01 R1

Ontwerp Structuurvisie Muiden
(19 april 2011)

MIJ 19-10 K2

Structuurvisie Naarden 2003

Herinrichting recreatief deel kust tussen oude haven
en aanloop haven (verbetering recreatieve mogelijkheden gebruikt strand + zwemwater) aanvullende
voorzieningen zoals kampeeraccommodatie; afbakening met dam o.i.d. aan het water

MIJ 19-10 K1

Ontwerp-structuurvisie Huizen
Toekomstvisie gemeente Huizen tot
2020; een levendig dorp aan het water

Aanvang in 5 a 10 jaar. Gereed na 10
jaar

Ontwikkelingsvisie blauwe As. Gevraagd initiatief van
gemeenten rondom Gooi- en Eemmeer (inclusief Almere)

MIJ 19-10 K2

Zie bijlage. O.a. recreatieve herinrichting versterking … (nabij nautisch? Kwartier huizen)

Aanvang in 5 a 10 jaar. Gereed na 10
jaar

Voornemen blauwe as gemeenten (gemeente grenzend aan gooi- en Eemmeer) tot ontwikkeling intergemeentelijke structuurvisie voor gehele gebied

MIJ 19-10 K3

Tot heden geen besluit over genomen. Vooral afhankelijk standpunt
Almere. Medio 2011 nader besluitvorming te verwachten.

MIJ 19-10 C1

diverse projectstukken “Blaricum,
authentiek dorp in ’t Gooi”, strategische visie Blaricum 2030

1-1,5 ha. Geplande uitvoering: afhankelijk van economische ontwikkelingen 2013-2014. Gereed 20142015

Strategische visie Blaricum 2030

De MER voor dit project wordt momenteel opgesteld.

Gemeenten Diemen
Benutten recreatieve mogelijkheden, vb: aanleggen
van een strand en project natuurboulevard(groene
uitweg)
Gemeenten Muiden

Gemeenten Naarden
Lange termijn recreatieve eilanden aan te leggen in
het Gooimeer en een watersportzone nabij het Naarderbos.
Gemeente Huizen

Gemeente Blaricum
Natuurontwikkeling oksel A27 als onderdeel van ontwikkeling van Blaricummermeent

Aanleg van een jachthaven met 200 tot max. 550 ligplaatsen.
Gemeente Almere
Almere Poort ong 12,000 woningen zie http://almerepoort.almere.nl

MIJ 19-10 G1

Concept Structuurvisie Almere 2.0

Kustzone haven; - 3000 woningen, - 120.000 m2 , 16.000 m2 horeca/detailhandel, - 44.000 m2 leisure.

MIJ 19-10 G2

april 2010, gemeenteraad www.almereduin.nl

Structuurvisie almere 2.0 Almere Pampus

MIJ 19-10 G3

Intergraal …. Kader met kabinet op
29/01/2010 en RAAM-brief

Structuurvisie almere 2.0 Almere IJland

MIJ 19-10 G4

Intergraal …. Kader met kabinet op
29/01/2010 en RAAM-brief

IJmeerlijn (Rijk Regioprogramma Amsterdam Almere
Markermeer; WAA)

MIJ 19-10 G5

Intergraal …. Kader met kabinet op
29/01/2010 en RAAM-brief

Almere Oosterwold

MIJ-26-01 G6

Concept Structuurvisie Almere 2.0

MIJ-26-01 M1

Structuurplan Lelystad 2015, met
een doorkijk naar 2030

Gemeente Lelystad
In het kader van TMIJ is de Markerwaardijk bij Lelystad
aangemerkt als studiegebied voor het ontwikkelen
van grootschalige natuur met recreatief medegebruik
(oermoeras). Het realiseren van rust- en foerageergebieden voor watervogels maakt hiervan onderdeel uit
In toekomst zal op de aangelegde zandplaat (waarop
reeds verschillende projecten zoals Rijksmuseum voor
scheeparcheologie, Batavia stad, Bataviahaven e.a.)
het binnendijkse deel van de Meerdijkhaven (Noorderzijl) worden gerealiseerd.

Structuurplan Lelystad 2015, met
een doorkijk naar 2030

Buitendijks wordt Meerdijkhaven (Regattacenter en
Graansteiger) ontwikkeld.

Structuurplan Lelystad 2015, met
een doorkijk naar 2030

Bij Lelystad Haven ligt een jachthaven die, in combinatie met bijvoorbeeld verblijfsrecreatie, nog verder kan
worden uitgebreid

Structuurplan Lelystad 2015, met
een doorkijk naar 2030

Ter hoogte van de knik in de Houtribdijk wordt mogelijk een nieuwe oeververbinding gerealiseerd (omleggen van N23)

Structuurplan Lelystad 2015, met
een doorkijk naar 2030
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Legenda (lange termijn)
Omschrijving

Nummer

Achtergrond

Waternet
In 2100 is de metropolregio Amsterdam een bruisend economisch hart
waar het goed en veilig wonen en werken is. Het vestigingsklimaat is
goed en de hele regio is waterbestendig. Water kan afgevoerd worden
via Ijmuiden of bij Zeeburg. Bij de Diem is een extra gemaal geplaatst
om evt waterstromen vanuit het ARK af te leiden. Op de hout..dijk staat
een gemaal om overtollig water op het IJmeer Markermeer af te voeren.
Veiligheid tegen overstromingen is gewaarborgd door maatregelen in
alle 3 de lagen van de Meerlaagsveiligheidsbenadering. Niet langer
wordt hier allen op de de dijken vertrouwd. De oude stadskeringen (zeedijk e.d.) zijn vervangen door multifunctionele bebouwde keringen

MIJ 19-10 2100 D1

Gemeente Koggenland
Waterwoningen, woonboten

MIJ 19-10 2100 B1

Intergem. Samenw. Waterland
Waterland Authentiek “Programma tot behoud van markermeer/
Ijmeer” minimaal aantal ha water dat er nu is in 2010

MIJ 19-10 2100 F2

Gemeente Amsterdam
In 2100 is de metropoolregio Amsterdam nog meer dan nu georiënteerd
op het water. De IJ-oevers zijn dichtbebouwd net als delen van het
noordzeekanaal. De haven ligt buitengaats de oranjesluizen zijn opgeheven en het zout wordt buitengehouden door de sluizen van IJmuiden.
De grote zeercruise schepen hebben hun terminal bij IJmuiden en een
supersnelle verbinden met Amsterdam. De scheggen zijn nog beter beschermd (waterland en amstelland benadrukken hun cultuur, historische geschiedenis). Het IJmeer is een groot watersport gebied met interessante bestemmingen gekoppeld aan stedelijke ontwikkelingen
afgewisseld met plekken die extensief blijven.

MIJ 19-10 2100 E1

Gemeente Naarden
Bebouwing recreatieve eilanden in het Gooimeer of andere vormen van
ontwikkeling. Watersportzone kust Naarten nabij Naarderbos

MIJ 19-10 2100 N1

Gemeente Huizen
Vanuit woningbehoefte versterking sky-line Huizen vanaf Gooi-meer.
Gestapelde en laagbouwwoningen aan kustgedeelte Oostermeent (ten
oosten van Haven) maar ook direct aangrenzend (buitengaats) in Gooimeer al dan niet gemengd met recreatieve voorzieningen (watersport
faciliteiten) Dit naar analogie kustrand woningenproject aan Huizerkust.

MIJ 19-10 2100 K1

Gemeente Blaricum
Blaricum is exclusief woongebied. Ontwikkeling van gebied ten oosten
van A27 tot woongebied. Gooi- en Eemmeer wordt nog meer gebruikt
voor recreatie.

MIJ 19-10 2100 C1

Gemeente Almere
Zie structuurvisie

Concept structuurvisie
Almere 2.0

Gemeente Lelystad
ř ¨¦§©¦ ¥¦¥Ĭ ¥ ¢¥¦ § ¦§¥¡¡ ¥¦¥ĭ ř
Poort: Lelystad natuurlijk onderdeel Houtribdijk waarbij het modernis§¦ ¢¨ª¡ ¨ §¥ ¦ĭ ř ¡¥ ¢©¥¦©¡ ř langrijk knooppunt richting Noorden

MIJ 19-10 2100 M1

Opmerkingen

2
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OVERZICHT KANSEN EN KNELPUNTEN
MARKERMEER/IJMEER
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Legenda
Natuur en Landbouw
Opzetten

Beschrijving

Nr.

Garantie zoetwatervoorziening

K0924-alg L1

Ha

€

Opmerkingen

Voorkomen verzilting
Doorspoeling gewaarborgd
Voldoende beregeningsmogelijkheden aanvoer
Door opzetten peil verhoogt (indirect) het sulfaatgehalte in Markermeer. Dit heeft tot gevolg dat bij inname van water uit markermeer de afbraak van veen en verzoeting optreedt in brakke Natura
2000 gebieden. Alternatief: verminderen doorspoelen en aanvoer
uit Noordzeekanaal

G0924-N1

In Gouwzee veel rietontwikkeling buitendijks en veel kranswieren.
Bij 30 cm peilstijging kan dit gevolgen hebben voor deze natuurwaarden Kranswieren krijgen minder licht en groeien dus minder
goed --> minder goed voor waterkwaliteit

G0924-N2

Natuurboulevard: doorsnijden landtong, ondieptes realiseren en
aanplanten riet. Dit riet kan het beste tot ontwikkeling komen bij
een natuurlijk peilbeheer. Bij tegen natuurlijk peil kan riet weer verdwijnen, zonde van investering!

MIJ 24-11 N3

Opzetten peil kan slechte kwel opleveren die bijv. in Flevoland uitslaan richting Markermeer ongewenst maakt. Kun je nog de gewenste waterkwaliteit halen?

G0924-N8

Dijkverhoging zo breed mogelijk, opdat er een aaneensluitend natuurgebied ontstaat. Verhoging trapsgewijs ook binnendijks een
zo breed mogelijke strook. Een en ander in verband met opvangen
negatieve gevolgen van kwel

K0924-AlgN2

betere waterkwaliteit

K0924-alg S1

>100 ha

www.staatsbosbeheer.nl/natuurboulevard
>100 ha

meer recreatiemogelijkheden
betere leefomgeving,
meer fauna --> wadvogels
meer ﬂora fonteinkruiden en kranswieren
meer ﬂora fonteinkruiden en kranswieren (nadeel scheepvaart,
grote weerstand oplossen door zoneren)
Opzetten/
Uitzakken

Beschrijving

Nr.

Eventuele gevolgen voor slibproblematiek, NMY projecten hierop
voorsorteren en meenemen in onderzoek (oermoeras, vooroever
lepelaarsplassen en luwtedammen Hoornsche Hop

G0924-N5

Van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer moet nagegaan worden welke effecten kwel en uitzakken heeft op deze waarden.

G0924-AlgN9

Is het mogelijk het opzetten en het uitzakken geleidelijk te laten
plaatsvinden, zodat de natuur zich kan aanpassen? Voorstel: begin
al in half maart met opzetten peil. (Natuurlijk peil is uiteraard nog
veel beter)

K0924-algN1

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Opmerkingen

Uitzakken

Beschrijving

Nr.

-

Kans op verlaging grondwaterpeil. Voor veengrond dramatisch

G0924-algL2

Beschrijving

Nr.

Ha

€

Parkeergarage Parkschouwburg kan onderlopen

G0924-SH2

10-100

100.0001000.000

Hogere peilen in de boezem met wateroverlast + natte kelders

G0924-SA6

>100 ha

G0924-SAL10

>100 ha

Stedelijk gebied
Opzetten

Leemte: Berekenen exacte gevolgen, bepaling
knikpunten, bepaling kosten, mogelijke oplossingen

Beperkte mogelijkheden voor uitlaat water uit amstelboezem/
Noordzeekanaal boezem in Markermeer
Gevaar voor kade breuk Amstel: overstromingen en inzakken kades
en gebouwen in de stad Amsterdam
Toename kwel (dijkse en diepere kwel)
Toename kosten buitendijkse ontwikkelingen/eilanden, eventueel
hogere kosten door sterkeren primaire en regionale keringen

>1 mljn
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Uitzakken

In het algemeen ecologische kansen en hiermee wordt de buitendijkse ontwikkeling mogelijk gemaakt

K0924-SAL12

Maaiveld kritisch bij opwaaiing, speelt bij buitendijksgelegen industriegebieden Volendam/parkeer terreinen en wegen.

G0924-SEV14

<10 ha

100.000–
1000.000

Beschrijving

Nr.

Ha

€

>100 ha

>1 mljn

Woonboten komen droog te liggen, komen op de bodem te liggen

G0924-AlgS5

Gevolgen uitzakken voor stabiliteit kaden IJburg

G0924-SA7

Beperkingen mogelijkheden voor inlaat water om boezem op peil
te houden: waterkwaliteit onder druk (beperkte doorspoeling),
droogte schade gebouwen/funderingen, verdroging kades en risico’s overstromingen

G0924-SA9

Verlaging van grondwater, waardoor bodemdaling optreedt (Almere gevoelig voor)

G0924-SAL11

Opmerkingen

Woningen aan water (vooral bij ontwikkelingen buitendijkse gebieden), eventueel container overslag terminal

Opzetten/
Uitzakken

Huidig grondwaterpeil dicht bij vloerpeil. Bij kleine ﬂuctuaties oude
houten palen, toegang vaargeulen, bereikbaarheid havens neemt
af (vaargeul Edam)

G0924-SEV15

Beschrijving

Nr.

Ha

€

Zowel bij opzetten als bij uitzakken verzakken woningen door ongelijkmatige zetting. Historische bebouwing (voornamelijk op
staal) ten zuiden van N506.

G0924-SH4

>100 ha

>1 mljn

Beschrijving

Nr.

Ha

€

Kelders onder water, problematiek huizen in primaire waterkering,
grondwaterpeilstijging is lastig

G0924-CA1A

Geen effecten door hoogte, kan echter afbreuk doen aan cultuurhistorische waarden en archeologische waarden: leuke sluizen
moeten aangepast worden

G0924-CA2

0 -100

>1 mljn

Beschrijving

Nr.

Ha

€

Archeologische resten verdwijnen, paalkoppen verrotten, bruikbaarheid en aanblik havens achteruit en maritiem erfgoed loopt
vast

G0924-CA1B

>100 ha

>1 mljn

Bodemarchieven worden zichtbaar (middeleeuwse terpen waarvan locatie bekend is, akkers en schepen uit de middeleeuwen en
Nieuwe tijd)

K0924-CA3

Dynamisch levend museum creëren met opgravingen/onder water
museum. Tevens mogelijkheden vormen van archeologische
stepstone wadloop tocht uit te zetten

K0924-CA4

Veranderen landschap doordat andere oevers ontstaan (aanblik/
beleving), met name rond zandgronden Gooi met ondiep water.
Ook impact t/m Vecht/veen weidegebieden, Nieuwe Hollandse
Waterlinie en Stelling

G0924-CA5

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

10-100

>1 mljn

€

Opmerkingen

Landschap en Cultuurhistorie
Opzetten

Uitzakken

Opmerkingen

Opmerkingen

Transport en Mobiliteit
Opzetten

Uitzakken

Beschrijving

Nr.

Minder uitdiepen van vaargeulen

K0924-SAL12

Bij peilstijging zijn de havens goed bereikbaar

K0924-SEV16

Beschrijving

Nr.

Gevolgen uitzakken voor de scheepvaart, vaardiepte en sluizen.
Heeft grote gevolgen voor economie

G0924-SA8

Schepen komen niet meer de havens in/niet meer over de drempel

G0924-AlgS5

Recreatie en Toerisme
Jachthavens
Opzetten

Beschrijving

Nr.

Ha

Jachthaven De Schelphoek (in aanleg). Wordt voornamelijk drijvend uitgevoerd. Beweegt mee met peil, geen grote gevolgen.

G0924-SH1

10 - 100

Vaste steigers moeten drijvend gemaakt worden (bijv. in Muiden)
delen haventerreinen komen onder water.

G0924-R3

>100 ha

>1 mln

Brughoogte Hollandse brug wordt minder. Betreft een kritische
hoogte dus minder vaarmogelijkheden!

G0924-R4

<10 ha

>1 mljn

Opmerkingen

Veel boten zijn
aangeschaft op de
bestaande hoogte, waardoor grote economische
effecten havens
aan randmeren
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Uitzakken

Vaarwater wordt dieper, waardoor meer vaarmogelijkheden ontstaan (afhankelijk van de periode, met name Wijdenes en Gouwzee)

K0924-R5

Door opzetten van peil is minder last van slib te verwachten, bij uitzakken is juist meer last van slibproblematiek.

K0924-R8

Beschrijving

Nr.

Ha

€

Opmerkingen

Door uitzakken wordt een groot deel van de vaarwegen ondiep en
onbevaarbaar. Daarnaast moeten havens en steigers worden aangepast

G0924-R6

>100 ha

>1 mljn

Knikpunt NAP -0.4
m

Toeristische beleving havenplaatsen gaat achteruit. Nog mogelijk
schepen in havens te houden?

G0924-R7

Zeiljachten krijgen te geringe diepgang om nog in boxen te kunnen
liggen

G0924-AlgS5

Bij uitzakken is meer last van slibproblematiek.

K0924-R8

Beschrijving

Nr.

Ha

€

Opmerkingen

Onderlopen stranden, vervallen recreatiemogelijkheden (geldt ook
voor uitzakken)

G0924-R1

>100 ha

>1 mljn

10-100 ha

>1 mljn

Oeverrecreatie
Opzetten

Wateroverlast/onderstromen buitendijkse campings

G0924-R2

Inundatie recreatieterrein, aangezien er geen buitendijkse gebouwen bestaan voor vissereiland geen probleem.

G0924-SH2

Ondiepe delen vallen droog, gevolgen voor stranden. Stranden +
recreatieterreinen worden minder bereikbaar. Nieuwe strandwens
bij Hoorn + maatschappelijke schade door trek naar Noordzee kust

G0924-SH3

Opmerking: Kans
is nu ook al aanwezig, maar
wordt groter
>100 ha
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Inleiding
Deze rapportage geeft een beschrijving van de ruimtelijke gevolgen bij
peilveranderingen, zoals die tijdens de eerste fase van het Deltaprogramma
IJsselmeergebied voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust is geaggregeerd.
Deze informatie wordt gebruikt als input voor het formuleren van
peilstrategieën voor het IJsselmeergebied voor de lange termijn, waarin de
match is gemaakt tussen ruimtelijke ambities en klimaatbestendig
waterbeheer.
Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over het Deltaprogramma
IJsselmeergebied.
In hoofdstuk 2 wordt het gebiedsproces beschreven voor het deelgebied NoordHolland IJsselmeer. In hoofdstuk 3 komen de regionale opgaven en ambities
aan bod. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de waterhuishoudkundige
resultaten uit het onderzoek dat door de waterschappen is uitgevoerd, zoals:
gevolgen voor buitendijkse gebieden, primaire keringen, kunstwerken en
grondwater en kwel. Hoofdstuk 5 wijdt uit over de consequenties van de
verschillende peilscenario’s voor de thema’s: landbouw, natuur, stedelijk
gebied, landschap en cultuurhistorie, recreatie, toerisme en tot slot
drinkwater, scheepvaart, visserij, energie en economie. Hoofdstuk 6 geeft het
overzicht en kennisleemten voor onderzoek en beschrijft de vervolgstappen
van het Deltaprogramma IJsselmeergebied.
Dit rapport is onder regie van de provincies en in samenwerking met
waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties tot stand
gekomen in een proces van ‘joint fact finding’. Dat betekent dat niet alle
plannen en projecten in dit rapport benoemd onderdeel zijn van het vigerende
beleid van de provincies.

1
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Deltaprogramma IJsselmeergebied
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Het Deltaprogramma IJsselmeergebied maakt deel uit van
het Nationale Delta programma en heeft nauwe relaties
met de deelprogramma’s Zoetwater en Veiligheid, maar
ook met de andere deelprogramma’s (Kust, Wadden,
Rivieren, Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta
en Nieuwbouw en Herstructurering).
Klimaatverandering maakt op korte termijn ingrijpende
besluiten nodig over de inrichting van het
IJsselmeergebied. Als gevolg van klimaatverandering
stijgt de zeespiegel en nemen piekafvoeren van rivieren
toe. Er komen vaker perioden van overvloedige regenval,
maar ook droge zomers. Dat vereist nieuw beleid voor
bescherming tegen overstromingen en het veiligstellen
van de zoetwater voorziening voor de korte en de lange
termijn. Dit heeft raakvlakken met alle ruimtelijke
functies in het gebied.
In het Deltaprogramma IJsselmeergebied staat de vraag
centraal hoe waterveilig heid en zoetwatervoorziening
voor de lange termijn kunnen worden geborgd in
samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen en
daarmee bijdragen aan een duurzaam vitaal en veilig
gebied.
Om tot een breed gedragen voorkeurstrategie voor het
peilbeheer te komen, onderzoeken rijk, regionale
overheden en maatschappelijke organisaties,
gecoördineerd door het Programmabureau
IJsselmeergebied daarom de (on)mogelijkheden van een
ander peilbeheer.
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied moet in enkele
jaren komen tot een breed gedragen voorkeursstrategie.
Ten behoeve van de besluitvorming binnen het Nationale
Deltaprogramma, levert het Deltaprogramma
IJsselmeergebied in 2014 onder andere een advies op voor
een voorkeursstrategie voor het peilbeheer op lange
termijn (tot ca 2100), vergezeld van een
uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen. Op basis hiervan
wordt dan besloten of een nieuw peilbesluit voor de
termijn tot 2035 nodig is. Het kabinet zal dit besluit
nemen in het kader van het totale Deltaprogramma, in
het tweede Nationale Waterplan.

2
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Onderzoeksproces Gebiedsverkenning
Noord-Holland IJsselmeer
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Het Deltaprogramma IJsselmeergebied is vanwege de omvang opgedeeld in een
aantal regio’s die elk een gebiedsverkenning hebben opgeleverd. Per gebieds
verkenning zijn gebiedsprocessen opgestart om met alle betrokken partners de
nodige basisinformatie op tafel te krijgen en vervolgens te bewerken. De gebieds
verkenning Noord-Holland IJsselmeer beslaat het gebied van Wieringen tot en met
Enkhuizen.
Om tot resultaten te komen, doorloopt het Deltaprogramma IJsselmeergebied vier
fasen. Werkend van grof naar fijn bouwt elke volgende fase voort op de resultaten
van de vorige fase.

2.1 Fase 1
In de eerste fase staan de gebiedsverkenningen centraal. Deze zijn van verkennende
aard en dienen om alle pro’s en contra’s van peilverandering in het IJsselmeergebied
globaal en zo breed mogelijk in beeld te brengen. De informatie die de eerste fase
levert, vormt de basis voor een aantal denkbare strategieën voor het lange termijn
peilbeheer in het IJsselmeergebied. Deze gebiedsverkenning Noord-Holland
IJsselmeer draagt hieraan inhoudelijk bij door:
•

de ruimtelijke ambities van de regio in beeld brengen;

•

de gevolgen van peilveranderingen voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust in
kaart te brengen voor water, natuur, ruimtelijke ordening, ruimtelijke
kwaliteit en veiligheid;

•

knelpunten en kansen daarin te onderscheiden voor alle door veranderend
waterpeil beïnvloede functies in de regio.

Daarnaast heeft de gebiedsverkenning procesmatig tot doel om gezamenlijk de
problematiek te verkennen, elkaars belangen te onderkennen en te komen tot een
gedeelde set van feiten als basis voor de volgende fasen.
In de ambtelijke IJsselmeerweek in december 2010 is alle tot dusver beschikbare informatie
uit de gebiedsprocessen samengebracht en verrijkt. De resultaten hiervan zijn, samen met
de voortschrijdend opgedane kennis, besproken tijdens de bestuurlijke IJsselmeerweek in
april 2011. In mei 2011 vond de nationale afstemming binnen het Deltaprogramma plaats,
is fase 1 afgerond en is de inhoudelijke basis gelegd voor fase 2.
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2.2 Fase 2 - 4

(bijeengebracht tijdens werkateliers met waterschappen

Fase 2 van het Deltaprogramma IJsselmeergebied

en gemeenten).

ontwikkelt de strategieën die fase 1 heeft opgeleverd
verder om te komen tot een beperkt aantal mogelijke

De betrokken waterschappen hebben de opdracht voor het

strategieën voor het lange termijn peilbeheer. De

uitzoeken van de waterhuishoudkundige basisinformatie

gedetailleerde uitwerking van deze strategieën staat

voor het IJsselmeergebied als geheel uitgezet. De water

centraal in fasen 3 en 4. Dit levert de basiskeuze op voor

huishoudkundige analyse geeft een overzicht van

het regionale advies over de peilstrategie voor de lange

effecten als gevolg van gelijkblijvende, hogere en lagere

termijn.

peilen op o.a. de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Het

2.3 Zoekrichtingen /
onderzoeksstrategieën

gaat hierbij om effecten op: 1) de buitendijkse gebieden, 2)
primaire keringen, 3) kunstwerken, 4) grondwater en
kwel binnendijks en 5) relatie met regionale systemen.

Om in alle deelgebieden op een zelfde wijze effecten en

De ruimtelijke basisinformatie is met de gemeenten en

kansen van peilveranderingen te onderzoeken, is gewerkt

waterschappen opgesteld. Daartoe zijn relevante plannen

met zogenaamde zoekrichtingen. In de zoekrichtingen

weergegeven, die een beeld geven van de ruimtelijke

stonden de verandering van het waterpeil centraal. De

ambities langs en in het gebied. Dit heeft geresulteerd in

volgende drie zoekrichtingen voor het in beeld brengen

een ruimtelijk kaartbeeld van het deelgebied in de

van de effecten zijn onderscheiden:

huidige situatie met toekomstige (voorziene)
ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3).

•

Zoekrichting 1: Opzetten van het zomerpeil

•

Zoekrichting 2: Uitzakken van het zomerpeil

•

Zoekrichting 3: het handhaven van het huidige peil

Stap 2: Knelpunten en kansen

en nagaan wat de effecten zijn als de regio’s zelf

In deze stap hebben de deelnemers van de werkateliers de

bijdragen aan het oplossen van de opgave.

effecten, knelpunten en kansen geïdentificeerd aan de
hand van huidige gebruikersfuncties/ruimtelijke basis

2.4 Data collectie

informatie (al dan niet benoemd in stap 1) en confrontatie

De benodigde Informatie en data-sets voor deze gebieds

met de waterhuishoudkundige gevolgen van de gekozen

verkenning zijn vergaard in nauwe samenwerking met

peilscenario’s. Hierdoor is een beeld ontstaan van de

verschillende partners door middel van de volgende

kansen en knelpunten bij de verschillende peilscenario’s.

stappen.

Stap 3: Terugkoppeling en bepalen van vervolg

1a. Waterhuishoudkundige

1b. Ruimtelijke

Aan de hand van stap 2 is een rapportage opgesteld met de

basisinformatie

basisinformatie

belangrijkste kansen en knelpunten. Deze rapportage is
teruggekoppeld aan de deelnemers. De resultaten zijn
hierbij getoetst op juistheid en volledigheid en indien

2. Knelpunten en Kansen

nodig aangevuld. Daarnaast zijn er ook belangrijke
kennisleemten vastgesteld.

3. Terugkoppeling en bepalen van vervolg

Stap 1: Waterhuishoudkundige en ruimtelijke
basisinformatie

Deze stap bestaat uit twee substappen die synchroon
naast elkaar zijn uitgevoerd; het vergaren van de water
huishoudkundige basisinformatie (d.m.v. een onderzoek
dat is uitgevoerd in opdracht van de waterschappen) en de
gebruikersfuncties en ruimtelijke basisinformatie

3
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Overzicht regionale
opgaven en ambities
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Dit hoofdstuk geeft het verzamelde overzicht van de

De binnenvaart is een duurzaam alternatief voor het

ruimtelijke ambities. Het biedt daarmee de basis voor het

groeiende transport over de weg. De Noord-Hollandse

bepalen van mogelijke kansen en knelpunten bij

IJsselmeerkust neemt daarin een belangrijke plaats in.

veranderend peilbeheer (hoofdstuk 5).
functies die relatie hebben met het watersysteem van het

Behouden en versterken Landschap en
Cultuurhistorie

IJsselmeer en schetst het – in het kort - de relevante

Het landschap kenmerkt zich door zowel grootschalige

ruimtelijke ambities van de gemeenten.

landbouwgebieden als kleinschalige natuur- en cultuur

Na een algemene schets gaat dit hoofdstuk in op de

3.1 De hoofdlijnen van de ruimtelijke
ambities
De ruimtelijk-economische ambities in relatie tot de
IJsselmeerkust liggen op het vlak van landbouw en

landschappen en een karakteristieke IJsselmeerkust. De
focus ligt op het behouden en versterken van de land
schappelijke kwaliteiten. Het oude en het nieuwe land
bieden een diverse aanblik en beleving.

visserij, recreatie, toerisme, energie, transport (land en

3.2 Ruimtelijke opgaven en ambities

water) en andere watergerelateerde bedrijvigheid.

De ruimtelijke ambities en opgaven van de regio voor de

Hierbij bouwt de regio voort op de Zuiderzeegeschiedenis

IJsselmeerkust zijn in de werkateliers met de gemeenten

met het cultuurhistorisch erfgoed, waardevolle en

benoemd. De specifieke ruimtelijke ambities van de regio

aantrekkelijke steden en dorpen, een lange kustlijn en de

liggen met name op het gebied van:

afwisseling van kleinschalige oude en grootschalige

•

nieuwe landschappen.

Ruimte voor landbouw en visserij

agribusiness en visserij, transport, (wind)energie,
recreatie en toerisme;
•

Een vitale plattelandseconomie en een duurzame
agrarische sector zijn van groot belang voor de economie

•

De IJsselmeerkust is een stevige pijler voor recreatie en

•

herstructurering naast aanleg van bedrijven
terreinen;

•

renovatie en locale uitbreiding van woningbouw aan
de kust;

•

toerisme. De voormalige Zuiderzeestadjes vormen een
grote trekpleister, vanaf het water en vanaf het land.

uitbouw van de (deels buitendijkse) recreatieve
voorzieningen;

glastuinbouw, zaadteelt en pootgoed.

Sterk in recreatie en toerisme

uitbreiding van jachthavens en mogelijkheden voor
de water- en zeilsport;

•

sector in deze regio biedt sterk perspectief, met
internationaal georiënteerde sectoren als de bollenteelt,

integrale ontwikkeling door verbinding van
binnendijks met buitendijks gebied;

van de kop van Noord-Holland en een voorwaarde voor de
leefbaarheid. De verdere ontwikkeling van de agrarische

het versterken van de economische structuur:

versterking van natuurwaarden, zowel binnen- als
buitendijks;

•

het behouden en beschermen van de cultuurhistorie

Daarnaast zijn veel ruimtelijke activiteiten gerelateerd

van het gebied, zoals de oude Zuiderzeesteden, de

aan zo’n 500 ha kwetsbare buitendijkse gebieden:

Westfriese Omringdijk en de karakteristieke

stranden, campings, natuur- en recreatiegebieden,

landschappen.

regionale musea, jachthavens, etc.
De regio heeft de ambitie deel te nemen aan de

Deze ruimtelijke ambities en opgaven uit de werkateliers

Olympische Spelen in 2028, onder meer door een

zijn samengebracht op kaart (zie nevenstaand figuur). In

mogelijke locatie voor de zeilsport bij Medemblik.

de Annex is deze kaart aangevuld met een opsomming

Ruimte voor energie

van de gemeentelijke ambities.

Noord-Holland Noord ontwikkelt zich tot een belangrijke

Hieronder zijn de ruimtelijke ambities in de regio kort

leverancier van duurzame energie in Nederland. Aan de

weergegeven, voor zover zij in relatie staan tot

IJsselmeerkant gaat het om de testvelden voor duurzame

peilverandering in het IJsselmeer.

energie in de Wieringermeer en de verdere uitbouw van
windenergie. Windmolenparken hebben als ruimtelijke
component een belangrijk raakvlak met het IJsselmeer. Er
wordt een regionale aanpak ontwikkeld voor windenergie
in West-Friesland en de Wieringermeer.

Woningbouw en bedrijvigheid
Er liggen diverse plannen voor kwaliteitsverbetering en
plaatselijk uitbreiding van wonen en werken aan de kust
in deze regio. Deze plannen kenmerken zich door klein
schaligheid.
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Voor uitleg: zie Annex met kaart en tabel.
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Wieringen (voor zover aan IJsselmeerkust)

verblijfsrecreatieve voorzieningen en watersport

Wieringen is door haar ligging in de noordoostelijke punt

voorzieningen.

van de kop van Noord-Holland verbonden met zowel het

Als ruimtelijke speerpunten worden genoemd:

IJsselmeer als de Waddenzee. De verbondenheid met het

•

water is groot door de aanwezigheid van een sterke
visserijsector en met zo’n 30.000 sluispassages van de

kwaliteitverbetering van de recreatieve
watersportfaciliteiten;

•

verkenning naar de uitbreiding van de

Waddenzee naar het IJsselmeer en vice versa. Aan de

havencapaciteit van de jachthaven met bijbehorende

IJsselmeerkant wil de gemeente de Zuiderhaven van Den

voorzieningen in het IJsselmeer, met als doel de

Oever ontwikkelen. De plannen richten zich op water

uitbreiding van Medemblik als International

gerelateerde voorzieningen, strand en een serie van kort-

Zeilcentrum en mogelijke zeilaccommodatie voor de

verblijfsvoorzieningen, zoals campereilanden, ‘travel
lodges’ en een kleinschalig hotel.

Bron: Masterplan Historische Waarden Den Oever
Wieringermeer

Olympische Spelen in 2028;
•
•

uitbreiden van de jachthaven Andijk;

•

mogelijke uitbreiding van de spaarbekkens voor

•

de ontwikkeling van buitendijks natuur en recreatie

De gemeente wil Agriport A7 de mogelijkheid bieden
verder uit te breiden om zodoende de gunstige ligging van
de polder en de aanwezige ruimte optimaal te benutten.
In het verlengde hiervan is schaalvergroting in de land
bouw onder voorwaarden mogelijk. In de zuidwestelijke

r uimte voor de ontwikkeling van een wellnesshotel/
kuuroord aan de Vooroever;

drinkwater te Andijk (PWN);
(in uitvoering).

Bron: Structuurvisie Medemblik 2010-2020

hoek van de Wieringermeer, tussen de A7 en de Schager

Enkhuizen (voor zover aan IJsselmeerkust)

weg, is ruimte voor grote landbouwbedrijven.

Enkhuizen spreekt in de stadsvisie: “Enkhuizen 2030” de

De gemeente werkt met partners aan het Windplan

ambitie uit voor uitbreiding van toerisme en werk

Wieringermeer. Dit plan heeft tot doel de opbrengst van

gelegenheid naar de randen van de stad en het buiten

windenergie in de polder te verhogen (van 110 naar 200-

gebied. Het drukke toeristische middelpunt ligt buiten de

400 megawatt) door opschaling en herstructurering van

historische binnenstad. De gemeente wil een nieuw

het huidige windturbinebestand.

strand met boulevard ontwikkelen bij het Enkhuizer

Vanwege de ambities voor bedrijvigheid en woningbouw

Zand, dat een grote toeristische trekpleister moet

acht de gemeente een duurzame natuur- en recreatie

worden. De gemeente verkent de uitbreidingsmogelijk

structuur van groot belang. De structuurvisie biedt

heden voor waterrecreatie op en rond het IJsselmeer. Voor

ruimte voor versterking van natuurontwikkeling met

de lange termijn zijn plannen geopperd voor de aanleg

hoge ecologische kwaliteit. De zone van circa 350 ha langs

van woon- en recreatie eilanden in het IJsselmeer.

het IJsselmeer bij het Dijkgatsbos wordt daarvoor

Daarnaast heeft Enkhuizen plannen voor ontwikkeling

gereserveerd. Daarnaast wordt er aansluiting gezocht bij

van het kustgebied aan het Markermeer, in combinatie

reeds lopende ontwikkelingen zoals de Noordboog.

met een gewenste verlegging van de N23, met onder

De gemeente biedt langs de IJsselmeerkust ruimte aan

andere een containerterminal, bedrijventerrein, uit

een recreatiepark met woningen, een golfterrein en een

breiding recreatie en jachthaven (zie hiervoor de Gebieds

surfstrand. Op termijn zijn langs de kust nieuwe (groot

verkenning Markermeer-IJmeer).

schalige) toeristisch-recreatieve ontwikkelingen
denkbaar.

Bron: Ontwerp Structuurvisie Wieringermeer 2011-2020
Medemblik
Belangrijk uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is
het versterken van de positie van Medemblik als toe
ristisch recreatieve bestemming en watersportcentrum
van (inter)nationale betekenis. De gemeente wil in de
zone langs het IJsselmeer ruimte bieden voor nieuwe

Bron: Stadsvisie Enkhuizen 2030

4

Gebiedsverkenning Noord-Holland IJsselmeer | Provincie Noord-Holland | 13

Resultaten waterhuishoudkundige
basisinformatie
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waterschappen rondom het IJsselmeer gezamenlijk de

4.2 Relatie met regionaal water
systeem in Noord-Holland Noord

waterhuishoudkundige effecten in beeld gebracht (zie:

West-Friesland en de Wieringermeer hebben geen apart

Waterhuishoudkundige effecten Deltaprogramma

boezemstelsel. Hier zorgt een uitgebreid stelsel van

IJsselmeergebied, maart 2011). Hierbij is voor het

watergangen – dat wordt gevoed door hevels en inlaten –

IJsselmeer gekeken naar de gevolgen voor buitendijkse

voor de aan- en afvoer van (met name) IJsselmeerwater.

gebieden, primaire keringen, kunstwerken en binnen

Daardoor kunnen deze watersystemen iets aangepaste

dijks grondwater. Gezien de aard van de huidige fase

peilregiems van het IJssel- en Markermeer makkelijker

(verkenning) en het tijdspad waarin de analyses hebben

opvangen.

plaatsgevonden, hebben de waterhuishoudkundige

De boezem in de kop van Noord-Holland (Hollands

analyses het karakter van een quick scan.

Noorderkwartier) staat in (semi)open verbinding met het

Ten behoeve van de gebiedsverkenningen hebben de acht

Markermeer. Dit betekent dat de boezem op een winter
Dit hoofdstuk gaat in op de essenties van het water

dag vrij kan afwateren op het Markermeer en ‘s zomers

systeem en de uitkomsten van dit onderzoek. In

onder vrij verval water aanvoert. De afwatering is echter

hoofdstuk 5 worden vervolgens de relaties gelegd met de

gering. Overtollig water wordt vooral bij de Helsdeur in

ruimtelijke ambities.

Den Helder onder vrij verval op de Noordzee gespuid. Bij

4.1 Zoekrichtingen

hoge buitenwaterstanden wordt het water bij de Helsdeur
uitgemalen. Aan de zuidkant van de boezem kan het door

In het Deltaprogramma IJsselmeergebied zijn voor de

het Zaangemaal op het Noordzeekanaal worden uit

eerste fase van de joint fact finding drie zoekrichtingen

geslagen. Vanuit IJmuiden wordt het vervolgens gespuid

benoemd, die basis zijn geweest voor deze gebieds

of uitgeslagen op de Noordzee.Door dat er drie afvoer

verkenning.

punten zijn (Markermeer, Helsdeur en Zaangemaal) is

Zoekrichting 1 richt zich op het opzetten van het peil.

het goed mogelijk het boezemstreefpeil (0.50 m-NAP) ’s

Zoekrichting 2 richt zich op de verlaging van het peil.

winters te handhaven.

De derde zoekrichting behelst het handhaven van de
huidige peilen: in de winter -0,40 m NAP, in de zomer
-0,20 m NAP. Deze is als referentie gebruikt.

4.3 Peilvarianten en buitendijkse
gebieden
De totale oppervlakte van buitendijkse gebieden aan de

De waterschappen hebben de volgende peilvarianten

Noord-Hollandse kust van het IJsselmeer bedraagt grof

onderzocht.

weg 500 ha. De meeste liggen aan de Westfriese kust.

Voor opzetten van het peil:

Deze buitendijkse gebieden worden onder meer gebruikt

•

in de winterperiode is als bovengrens een peilopzet

als kampeerterrein, (stads)strand, recreatief-toeristische

gekozen van 1,0 meter, dat levert een peil op van +

voorziening, jachthaven en natuurgebied.

0,60 m NAP;
•

in de voorjaars-/zomerperiode is gerekend met een

Een peilverhoging van meer dan 30 cm is naar ver

maximaal peil van +1,1 m NAP.

wachting het punt waarbij de vernatting en frequentie

Voor verlaging van het peil:

van overstromen van de buitendijkse gebieden sterk

•

in de winterperiode is voor veiligheid uitzakken niet

toeneemt of onder water komen te staan. Dit is voor

aan de orde, dat betekent een ondergrens van -0,40

Enkhuizen nader in beeld gebracht in hoofdstuk 5.

m NAP; alleen voor grondwater binnendijks is ook
•

gekeken naar peilverlaging tot -1,4 meter;

Peilverlaging zal voor het merendeel van de huidige

in de voorjaars/zomerperiode is een ondergrens

gebruiksfuncties op het land geen ernstige problemen

gehanteerd van het huidige peil, -0,20 m NAP;

opleveren, het buitendijkse gebied wordt immers groter.

alleen voor functionaliteit kunstwerken is ook

Langs de kust zullen meer luwe gedeelten ontstaan. Door

gekeken naar peilverlaging tot -1,0 m NAP.

verminderde diepgang van het vaarwater zal er langs de

Beide zoekrichtingen zijn conform de uitgangspunten

kust en bij jachthavens vaker en dieper moeten worden

van het Nationaal Waterplan, gebaseerd op het eerdere

gebaggerd.

advies van Commissie Veerman.
In het traject van de gebiedsverkenningen komt niet aan

4.4 Peilvarianten en primaire
keringen

de orde in hoeverre in de regio’s een zoetwatervoorraad

Wanneer de huidige ronde dijkversterkingen is afgerond,

kan worden aangelegd om in de zoetwaterbehoefte te

zullen de dijken in de huidige situatie aan de gestelde

kunnen voorzien. Dit gebeurt in het Deelprogramma

veiligheidsnormen voldoen.

Zoetwater. Zie ook 4.7.
Bij een peilopzet van meer dan 0,6 m winterpeil (= +0,2 m
NAP) zullen de huidige Noord-Hollandse primaire
keringen aan het IJsselmeer niet voldoen aan de gestelde
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veiligheidseisen (normering 1:4000 voor de Wiering
ermeer, 1:10.000 voor overige IJsselmeerdijken).
Peilverhoging in de winter maakt dijkversterking
noodzakelijk. De extra benodigde kruinhoogte in deze
situatie wordt geschat op één tot twee meter of meer.
Een mogelijke maatregel voor waterveiligheid bij de
jachthavens - zoals bij Medemblik, met een land
inwaartse ligging van de primaire kering – is het plaatsen
van een kering in de vorm van bijvoorbeeld een
schutsluis. Dit zal een beperking van de huidige vrije
doorvaart betekenen.
Elke structurele peilverlaging zal sterke gevolgen hebben
voor alle dijken, omdat de stabiliteit wordt verzwakt.
Daarbij is de Westfriese Omringdijk, geconstrueerd met
houten palen en wier, extra kwetsbaar omdat bij peil
verlaging de houten palen kunnen verrotten.

4.5 Peilvarianten en kunstwerken
Opzetten van het peil beperkt het functioneren van
sluizen en andere kunstwerken. Bij een opzet van 0,3 m is
keersluizen niet voldoen. In de winter zal bij hoog peil de

4.7 Deelprogramma’s Zoetwater
voorziening en Veiligheid

uitwateringssluis Enkhuizen zijn functie verliezen.

Deze verkenning gaat niet in op de benodigde zoetwater

gebleken dat de huidige sterkten van diverse gemalen en

voorraad. Dit wordt in beeld gebracht door het Delta
Het uitzakken van het peil heeft geen gevolgen voor de

programma Zoetwater. Daarin wordt ook nagegaan in

sterkte van de kunstwerken. De functionaliteit verdwijnt

hoeverre in de regio’s een zoetwatervoorraad kan worden

dan bij de inlaatsluizen, wanneer het meerpeil onder het

aangelegd en of deze voorraad voldoende is om in de

polder peil komt.

zoetwaterbehoefte te kunnen voorzien. De resultaten

4.6 Peilvarianten en binnendijks
grondwater en kwel

hiervan worden in de volgende fase gecombineerd met de
uitkomsten van het Deltaprogramma IJsselmeergebied.
Samen met de te stellen eisen voor veiligheid en de keuze

De onderzochte peilniveaus hebben uitwerking op

om al of niet onder vrij verval te blijven spuien naar de

grondwater en kwel binnendijks. Aan de hand van de

Waddenzee, kan de volgende stap worden gezet naar het

meest extreme scenario’s is het kwelverschil voor de

formuleren van kansrijke strategieën.

Noord-Hollandse IJsselmeerkust in figuur 2 weergegeven.
Dit geeft de directe gevolgen weer van een peilverhoging,
indien geen nadere maatregelen worden genomen. Deze
maatregelen, zoals intensiever bemalen en aanleg van
extra drainagesloten, zijn in dit rapport niet nader
onderzocht.
Bij fors opzetten van het winterpeil (met 1,0 m, fig. 2a)
zorgt de toenemende druk op het grondwater voor een
toename van kwel langs de randen van het IJsselmeer,
met name langs de dijken en in de Wieringermeer. Deze
verhoging van het IJsselmeerpeil veroorzaakt ook een
toename van brakke kwel, vooral langs de randen. Het
verdient nader onderzoek of en hoe dit effect daad
werkelijk op maaiveldniveau tot uiting komt.
Omgekeerd zal bij peilverlaging de kwel afnemen (fig. 2b).
Daarnaast ontstaat er een omkering van de (zoute) kwel
stroom vanuit de Waddenzee richting IJsselmeer.
Bekeken moet worden of dit gevolgen heeft voor het
zoutgehalte in het IJsselmeer.

5
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Overzicht van knelpunten en
kansen

Gebiedsverkenning Noord-Holland IJsselmeer | Provincie Noord-Holland | 17

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de knelpunten en kansen die ontstaan bij een
peilverhoging c.q. peilverlaging van het huidige IJsselmeer peilregime. Om de
mogelijke consequenties in beeld te krijgen is uitgegaan van twee uiterste zoek
richtingen met een forse peilverhoging dan wel een forse peilverlaging. Hierbij is
waar mogelijk gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek van de
waterschappen (hoofdstuk 4).

5.1 Belangrijkste knelpunten en kansen
Figuur 3 geeft een overzicht van de knelpunten en kansen bij
verhoging en verlaging van het IJsselmeerpeil, zoals die
tijdens de werkateliers naar voren kwamen.
De consequenties van peilverhoging en peilverlaging zijn
hieronder per thema beschreven: landbouw, natuur, stedelijk
gebied, landschap en cultuurhistorie, recreatie en toerisme en
tot slot drinkwater, beroepsvaart, energie en economie.

5.2 Landbouw
Opzetten van het peil
Een verhoging van het IJsselmeerpeil voorziet landbouw van
voldoende zoetwater tijdens droogtes in het zomerseizoen,
maar zorgt tegelijkertijd ook voor een toename van kwel
(vernatting en verzilting). De grootste vernatting (en
verzilting) vindt plaats direct langs de kusten van WestFriesland en in de Wieringermeer.
Bij de maximaal gehanteerde peilopzet, krijgt een flink deel
van de Wieringermeer te maken met (brakke) kwel (zie
hoofdstuk 4 figuur 2). Wat de werkelijke consequenties in het
veld zullen zijn, valt om drie redenen nog niet te zeggen: de
schaal van het onderzoek, de gevolgen van mogelijke
maatregelen en de doorwerking op maaiveldniveau. Het
onderliggende waterhuishoudkundige onderzoek is indicatief.
Op korte termijn zijn er mogelijkheden voor het teniet doen van

Figuur 3 Overzicht knelpunten en kansen Noord-Hollandse IJsselmeergebied

een deel van de kwel door intensiever te bemalen. Bekeken
moet worden tot welke peilopzet de huidige infrastructuur
voldoet en wanneer gemalen moeten worden aangepast. Ook
zijn inrichtingsmaatregelen denkbaar, zoals extra sloten, die de kwel afvoeren en
daarmee de grondwaterstand op het oude niveau terugbrengen. De mate waarin de
verzilting doorwerkt op maaiveldniveau, moet nader worden bekeken. Dit vereist
aandacht in de volgende fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, in nauwe
samenhang met Deltaprogramma Zoetwater.

Uitzakken van het zomerpeil
Bij uitzakken van het zomerpeil geldt het omgekeerde. De landbouw zal hiervan
consequenties ondervinden in de droge perioden, hoewel over de mate waarin dat zal
gebeuren nog weinig te zeggen valt. Het Deltaprogramma Zoetwater zal meer inzicht
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bieden in de hoeveelheden zoet water die in droge

De kweldruk binnendijks zal toenemen, met mogelijke

perioden extra nodig zijn.

gevolgen voor kelders, straten, riooloverstorten en

Doordat de grondwaterstromen bij een peilverlaging van

stedelijk groen.

het IJsselmeer hetzelfde blijven, of afnemen, kunnen

Opzetten van het peil – zonder verdere maatregelen –

huidige slootpeilen in de Wieringermeer worden gehand

veroorzaakt dat buitendijkse kades, straten en parkeer

haafd.

plaatsen frequenter zullen onderlopen, waardoor ze in

Het is niet duidelijk of en in welke mate een toename van

het ergste geval niet meer bruikbaar zijn voor hun

zoute kwel uit de Waddenzee consequenties heeft voor de

huidige gebruiksfuncties.

waterkwaliteit.

5.3 Natuur
Opzetten van het peil

Vanwege de ligging van de primaire waterkering in de
bebouwde kom, heeft een forse peilopzet voor Medemblik
bijzondere gevolgen, zoals geïllustreerd in figuur 4. De
jachthaven staat in open verbinding met het IJsselmeer.

Bij het opzetten van het peil zullen buitendijkse natuur

Dat heeft als voordeel dat de zeiljachten vanuit het

gebieden vernatten of overstromen. Dit heeft direct effect

IJsselmeer direct de haven en de stad in kunnen varen. Bij

op de natuurwaarden van de gronden. Het heeft boven

opzet van het peil zal het havengebied eens in de tien jaar

dien indirect effect, vanwege toename van de bevaarbaar

overstromen. Dit effect treedt al op bij een peilopzet van

heid en verstoring van buitendijkse natuur.

0,6 meter. Een mogelijke maatregel om dit tegen te gaan
is het plaatsen van een schutsluis. Dat zal sterk effect

Binnendijkse gronden krijgen door toename van de kwel

hebben op de bereikbaarheid van de haven.

meer potentie voor natuur. Mogelijkerwijs ontstaat er een

Of ook effecten optreden bij een peilopzet van 0,2 - 0,3

kans voor natuurontwikkeling, zoals het eerder geopperde

meter is nog niet nader onderzocht.

idee voor de Wieringermeer (‘Westvaardersplassen’).

Uitzakken van het zomerpeil

Kwel kan ook problemen veroorzaken op civiele
kunstwerken zoals tunnelbakken, die tijdens regenbuien

Peilverlaging zorgt voor een uitbreiding van buitendijkse

vaker kunnen onderlopen. De mate waarin dit gebeurt, is

gebieden waardoor er meer ruimte komt voor natuur

in deze quick scan niet bekeken.

ontwikkeling, in het bijzonder langs het Westfriese
gedeelte van de IJsselmeerkust (de kust langs de

Uitzakken van het zomerpeil

Wieringerdijk is dieper).

Verlagen van het waterpeil in het IJsselmeer heeft een

Door minder vernatting dan wel verdroging zal de

direct effect op de grondwaterstanden binnendijks. Dit

bestaande natuur ook verandering ondergaan, zowel

kan grote gevolgen hebben voor de houten funderingen

binnen- als buitendijks.

van de oude steden en stadjes, die worden aangetast door

5.4 Stedelijk Gebied
Opzetten van het peil
In het stedelijk gebied is de fysieke doorwerking van een
peilopzet relatief sterker dan in het landelijk gebied,
vanwege de relatief lager dichtheid aan waterlopen en
ontwateringssloten.

Figuur 4 Overstromingsrisico jachthaven gebied bij Medemblik

paalrot. Daarnaast heeft het gevolgen voor de bevaar
baarheid en voor archeologische monumenten.
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5.5 Landschap en Cultuurhistorie

5.6 Recreatie en Toerisme

Opzetten van het peil

5.6.1 Watersport

Forse peilopzet zal het kustlandschap sterk veranderen.
Buitendijkse gebieden komen onder water te staan.

Opzetten van het peil

Vernatting en maatregelen voor versterken van de

Aan de IJsselmeerkust liggen diverse jachthavens. Bij

veiligheid zullen het kustlandschap een andere aanblik

peilverhoging zal infrastructuur van deze havens, zoals

geven.

trailerhellingen en aanlegsteigers, moeten worden aan
gepast.

Cultuurhistorische waarden van steden kunnen worden

Door dieper vaarwater ontstaan meer

aangetast indien oude en historische schutsluizen van

vaarmogelijkheden, voornamelijk dicht langs de kust.

jachthavens moeten worden aangepast. Hetzelfde geldt

Doordat jachthavens meer diepgang krijgen, verbetert

voor mogelijke versterking van cultuurhistorische dijken.

hun toegankelijkheid en hoeven zij minder frequent
gebaggerd te worden. Bovendien is er minder last van

Peilopzet zorgt ervoor dat archeologische resten goed

waterplanten.

geconserveerd blijven. Denk bijvoorbeeld aan bewoning

Maar als uit veiligheidsoverwegingen een schutsluis of

resten dicht bij de kust van Medemblik en Wijdenes, en

andere afsluitende maatregel nodig is (zie 5.4), dan zal dit

scheepswrakken (onder andere vissersschepen en oorlogs

de toegankelijkheid sterk beperken.

schepen). Het kan echter ook leiden tot aantasting door
sterkere golfwerking en daardoor meer erosie op de

Het opzetten van het peil zal gevolgen hebben voor de

waterbodem.

wachttijden bij de sluizen, omdat deze bij elke doorgang

Als in het achterland moerasgebieden ontstaan, heeft dit

langer dicht moeten blijven. Dit geldt zowel de recreatie-

negatieve effecten op het archeologische erfgoed.

als de beroepsvaart.

Uitzakken van het zomerpeil

Uitzakken van het zomerpeil

Een daling van het IJsselmeerpeil zal – naast de al

Bij een verlaging van het IJsselmeerpeil zal de toe

genoemde aantasting van de houten funderingen in de

gankelijkheid van jachthavens afnemen vanwege

cultuurhistorische steden – consequenties hebben voor de

verminderde diepgang. Hierdoor zal er vaker en dieper

dijken, met name de kwetsbare Westfriese Omringdijk

moeten worden gebaggerd.

met zijn houten palen.

5.6.2 Buitendijkse recreatie

Ook zal verlaging een bedreiging vormen voor het

Opzetten van het peil

behouden van (niet geborgen) scheepswrakken en andere

De buitendijkse gebieden in deze regio kennen vele

archeologische monumenten in het water, indien deze

functies, met name gericht op de recreatieve en

(gedeeltelijk) droogvallen.

toeristische sectoren. Een forse peilverhoging zal de
buitendijkse gebieden vernatten, verslibben, afkalven of
zelfs laten verdwijnen. Dit heeft grote consequenties voor
de vele vormen van gebruik van deze gebieden. Het kan
ook de zwemwaterkwaliteit aantasten.

Figuur 5 Overstromingsrisico buitendijks gebied bij Enkhuizen

Bron: Waterhuishoudkundige effecten Deltaprogramma IJsselmeergebied, maart 2011.

20 |

Ter illustratie de situatie in het buitendijkse gebied van

de bruikbaarheid van de huidige waterinlaat bij Andijk

Enkhuizen. Dit heeft een oppervlakte van ongeveer 80 ha

voor de drinkwatervoorziening.

en is in gebruik als pretpark, camping, recreatiebad,

Door een peilverlaging zal de kwel vanuit de Waddenzee

sportcomplex en (Zuiderzee)museum. Het fors opzetten

toenemen. Dit heeft mogelijk invloed op de kwaliteit van

van het IJsselmeerpeil met 0,6 meter of meer zal voor een

het water in het IJsselmeer als drinkwaterbuffer en dient

groot deel van deze locatie al sterke consequenties hebben

nader te worden onderzocht.

(zie figuur 5, rood is een overstroming van eens in de 10

Voor de beroepsvisserij zal verlaging van het peil al snel

jaar). Nader onderzoek moet uitwijzen hoe deze situatie is

gevolgen hebben. Bij peilverlaging worden de netten

bij een geringere peilopzet van bijvoorbeeld 0,3 meter.

beschadigd omdat ze dichter onder het wateroppervlak
komen te liggen. Bovendien is het slecht voor de visstand.

Peilopzet zal daarnaast leiden tot minder overlast voor de

Het huidige winterpeil is al een kritische ondergrens.

recreanten van waterplanten.

Uitzakken van het zomerpeil

Bij sterk uitzakken van het peil zullen de vaargeulen niet
voldoende diepte behouden voor (vracht)schepen. Dit

Verlagen van het peil geeft meer mogelijkheden voor

betekent vaker baggeren en/of beperkingen voor de

strandvorming en andere waterrecreatieve activiteiten

diepgang.

(zoals windsurfen en parasurfen). Ook zullen de mogelijk
heden voor natuurontwikkeling worden vergroot.

5.8 Economie

Daarmee verandert wel de recreatieve beleving,

Een extreme peilverandering heeft gevolgen voor econo

bijvoorbeeld door beperking van het zicht door hoge

mische dragers als recreatie, toerisme en de landbouw.

vegetatie. Het kan ook minder aantrekkelijk worden voor

Ook zijn dan investeringen vereist in de waterinfra

badgasten en zwemmers.

structuur, stedelijke infrastructuur, natuur en behoud
van de cultuurhistorie van het gebied.

Bij ver uitzakken kunnen op sommige plekken slibbige

Over de mogelijke economische gevolgen van een peil

oevers ontstaan, die niet direct geschikt zullen zijn voor

verandering van enkele decimeters is aan de hand van

oeverrecreatie, terwijl het water verder van de huidige

deze verkenning geen heldere uitspraak te doen. Er is

oevers komt te liggen. Een lagere waterstand heeft

geen indicatie dat er sterke gevolgen zullen optreden,

mogelijk ook een negatief effect op de beschikbaarheid

maar dat moet nader uitgezocht.

van visstekken.

5.7 Drinkwater, beroepsvaart,
visserij, energie en economie
Opzetten van het peil

In deze verkenning zijn enkele regionale kansen
beschreven die voortkomen uit peilverandering. Van het
vergroten van de zoetwatervoorraad profiteren de
landbouw, industrie en drinkwatervoorziening. Het
bevordert natuurontwikkeling, waarvan ook recreatie

Het verhogen van het IJsselmeerpeil zorgt voor een

gebruik kan maken. Ook de ontwikkeling van de

toename van de beschikbaarheid van zoet water voor de

binnenvaart is benoemd.

drinkwatervoorziening. De dijken van de drinkwaterspaarbekkens bij Andijk zullen dan wel versterkt moeten

Als in deze regio Delta-investeringen worden genomen,

worden.

dan ligt de uitdaging in het zoeken naar de kansen voor

Een permanent goede vaardiepte biedt

de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Te denken
valt aan de mogelijkheden voor integrale ontwikkeling

aanknopingspunten voor versterking van de binnenvaart.

bij maatregelen voor het verbeteren van de waterveilig

Mogelijk kan deze ook profiteren van de ontwikkeling van

heid met recreatie, natuur, bedrijvigheid en andere.

de (deels agrarische) bedrijvigheid in de regio. Daar

Ander voorbeeld is de stedelijke ontwikkeling van

tegenover staat dat bij hoge peilopzet bruggen vaker en

Enkhuizen bij de Houtribdijk.

langer openstaan voor de scheepvaart en de wachttijd bij

Het is zaak in het vervolg van het Deltaprogramma

de sluizen langer wordt. Dat heeft ook zijn weerslag op de

dergelijke kansen en mogelijkheden goed in beeld te

drukte op de wegen.

brengen.

In de regio worden de mogelijkheden onderzocht voor de
uitbreiding van de capaciteit windenergie. Of en in welke
mate peilverandering invloed heeft op de aanleg van
windmolens in het IJsselmeer is hier niet nader onder
zocht.

Uitzakken van het zomerpeil
Een verlaging van het waterpeil heeft consequenties voor

6
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Conclusies en kennisleemten
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6.1 Knelpunten en kansen

van landbouwgrond en natuur, mogelijk door inklinking

Deze gebiedsverkenning geeft aan dat zowel

van stedelijk en landelijk gebied (met onomkeerbare

peilverhoging als peilverlaging flinke implicaties kunnen

consequenties), vermindering van de kwaliteit voor

hebben voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. De

oeverrecreatie en belevingswaarden door het droogvallen

gevolgen raken vrijwel alle denkbare fysieke functies en

van ondiepe delen, verbrakking van het IJsselmeer vanuit

waarden, zowel buitendijks als binnendijks: stedelijk

de Waddenzee.

gebied, landbouw, recreatie en toerisme, beroepsvaart,
natuur, cultuurhistorie, landschap, drinkwater,

Kansen

mogelijk andere bedrijvigheid en energie - en daarmee

Er zijn ook kansen aanwezig bij peilverhoging. Voor de

ook aan de economie. De gevolgen zijn in dit rapport

landbouw, waar peilopzet tot een betere zoetwater

kwalitatief weergegeven. De volgende fase van het

voorziening leidt (maar tegelijk ook vernatting betekent

Deltaprogramma zal zich richten op de kwantiteit van de

in winter/voorjaar). Het biedt ook een gegarandeerde

gevolgen.

basis voor voldoende drinkwater. Daarnaast kan het

Peilopzet

leiden tot versterking van de binnendijkse natuur ont
wikkeling, met name vlak achter de dijken, en de

Duidelijk is dat een forse peilopzet sterke consequenties

verbinding met aanwezige buitendijkse natuur. Daar kan

heeft.

ook de recreatie van profiteren. Omdat tegelijk bestaande

De buitendijkse gebieden, vooral gelegen langs de

natuurwaarden worden aangetast, buiten en binnen de

Westfriese kust, zullen dit het eerst merken. Verhoging

dijk, valt er nog weinig te zeggen over de

tot 0,3 m leidt nog tot geringe verandering in de

totaaluitkomsten voor natuur.

overstromingsfrequentie. Bij hogere opzet zullen de
gebieden, zeker vanaf 0,6 meter hoger peil, natter worden

De grotere waterdiepte biedt meer ruimte langs de kust

en/of meer frequent overstromen. Dit zal voor de vele

voor de recreatievaart en de beroepsvaart, het vereist

functies en waarden in deze gebieden gevolgen hebben.

minder baggeren van havens en verbetert de conditie voor

Het zal dan een grote opgave zijn om het gebruik in stand

behoud van archeologische resten in de meren.

te houden. Bij het maximaal onderzochte peil zal een
groot deel van de buitendijkse gebieden verdwijnen.

Met name bij een sterkere peilverhoging ligt een integrale
ontwikkeling van de kust voor de hand voor onder meer

Jachthavens die door een schutsluis of ander kunstwerk

waterveiligheid, recreatie en natuur. Zo zijn er mogelijk

moeten worden afgeschermd, zullen grote consequenties

heden voor combinatie van werk aan de Houtribdijk met

ondervinden voor de recreatie en de watersport. Bij

de ontwikkeling van Enkhuizen.

bestaande sluizen zal de wachttijd voor beroeps- en
recreatievaart toenemen.

De waterkwaliteit voor drinkwater is niet echt in het
geding, omdat het IJsselmeerbekken zoet blijft. Wel is

Bij sterke peilopzet moeten de primaire waterkeringen

aandacht nodig voor de spaarbekkens Andijk en de

aanzienlijk worden versterkt (tot meer dan 2 meter extra

mogelijke indringing van zout water vanuit de Wadden.

kruinhoogte). Ook de dijken van de drinkwater spaar
bekkens te Andijk moeten worden aangepast.

Economie
Peilverandering kan knelpunten opleveren die van grote

De landbouw krijgt te maken met vernatting en

regionale economische betekenis zijn. Denk aan de in

verzilting, met name achter de dijken en in de

deze verkenning geschetste gevolgen voor recreatie en

Wieringermeer. Hoe dit precies uitpakt is nog niet te

toerisme (cultuurhistorie), (buiten)stedelijke ont wikkel

zeggen, want hangt af van het effect van mogelijke

ing, de landbouw, scheepvaart (bevaarbaarheid, wacht

maatregelen en van de fysieke omstandig heden. Deze

tijden) en de waterinfrastructuur.

moeten voor het vervolg degelijk worden onderzocht.
Daarnaast zijn tevens mogelijkheden aanwezig voor
Het landschap zal met name aan de kust zowel binnen als

ruimtelijke en economische ontwikkeling. Te denken valt

buiten de dijk veranderen en wel sterker bij een grotere

aan de mogelijkheden voor integrale ontwikkeling bij

peilwijziging.

maatregelen voor het verbeteren van de waterveiligheid

Peilverlaging

met recreatie, natuur, bedrijvigheid en andere sectoren.
In de volgende fase van het Deltaprogramma wordt nader

Een forse structurele peilverlaging zal sterke gevolgen

in beeld gebracht welke maatregelen moeten worden

met zich meebrengen: in de waterinfrastructuur

genomen bij bepaalde peilstrategieën en welke econo

(stabiliteit van kunstwerken en dijken, de Westfriese

mische impact deze hebben, ter onderbouwing van te

Omring dijk is extra kwetsbaar) en landinfrastructuur

maken keuzes.

(paalrot), in de bevaarbaarheid van het water voor
recreatie- en beroepsvaartdoeleinden, door verdroging
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6.2 Kennisleemten
Deze gebiedsverkenning is een eerste quick scan naar de
ruimtelijke gevolgen van peilverandering. Er moet nog
het nodige worden onderzocht. De belangrijkste punten
hierbij zijn:
•

de relatie met de regionale watersystemen en de
gevolgen daarvan;

•

de relatie tussen peilverandering en de ruimte voor
(sociaal-)economische ontwikkeling;

•

het totaalbeeld voor ruimtelijke ontwikkeling en
kwaliteit;

•

de maatregelen die bij bepaalde peilen nodig zijn in
stedelijk en landelijk gebied en de kosten om
consequenties op te vangen of te mitigeren;

•

de relatie tussen opzetten van peil en verandering in
(zoute) kwelstromen. Tot welke hoeveelheid is kwel
acceptabel en mitigeerbaar; tot aan welk peil kan
het waterschap de consequenties opvangen, in
relatie tot ontwikkelingen/ trends in de landbouw op
langere termijn;

•

de relaties tussen de periode waarin hoog water
gewenst is voor ecologische doelstellingen
(ecologisch peilbeheer) en de mogelijkheden voor
hoog water in verband met veiligheid.

7
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hoe verder
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De resultaten uit deze gebiedsverkenning leveren samen met de andere gebiedsverkenningen
belangrijke input voor de tweede fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied (vanaf mei
2011, zie paragraaf 2).
De eerste fase is als volgt afgerond:
•

een rode draad van de ruimtelijke gevolgen van peilverandering (met kaartbeeld), als
samenvatting van alle provinciale gebiedsverkenningen;

•

mogelijke peilscenario’s en peilstrategieën als input voor fase 2;

•

een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit.

De 2e fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied gaat in 2012-2013 leiden tot een beperkt
aantal mogelijke voorkeursstrategieën voor het lange termijn peilbeheer. Hierbij zijn de
bevindingen uit de Deltaprogramma’s zoetwater en veiligheid medebepalend. De strategieën
worden opgesteld op basis van onder andere de gebiedsverkenningen en die uitwerkingen van
de kennisleemten die daarin zijn benoemd.
De provincies stellen een ‘ruimtelijke agenda’ op die de kansen en bedreigingen specificeren
die ontstaan vanuit de geformuleerde peilstrategieën.
Er komt een vergelijkingskader, dat helpt de keuzes te onderbouwen tussen de mogelijke
strategieën.
Er wordt een Stuurgroep geformeerd die leiding geeft aan het proces.
In de 3e en 4e fase wordt verder ingezoomd op het ontwikkelen van de voorkeursstrategie voor
de lange termijn. De regio stelt hiervoor een zwaarwegend advies op aan het Kabinet, dat in
2014 een beslissing neemt over de lange termijn strategie voor het IJsselmeergebied.
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Bijlagen
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2 overzicht kansen en knelpunten
IJsselmeer
3 Literatuurlijst
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Bijlage 1 Overzicht autonome ruimtelijke opgaven en ambities IJsselmeer
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Legenda
Wieringen/ Wieringermeer
Omschrijving

Binnen/Buitendijks Nummer

Plannen voor container overslagbedrijf voor
werkhaven de Oude Zeug

Buitendijks

YSW0612 0S1

Windplan Wieringermeer

Binnendijks

YSW0612 0S2

Haven/Marina Den Oever. Plannen voor o.a.
het havengebied (Hofmanshaven)

Binnendijks

YSW0612 0S3

Achtergrond

Opmerkingen

Concept gemeentelijk visie Havengebied Den
Oever

Medemblik (+ Wervershoof + Andijk)
Omschrijving

Binnen/Buitendijks Nummer

Uitbreiding spaarbekkens Andijk

Buitendijks

0510-Mede 10

Achtergrond

Opmerkingen

Uitbreiden jachthaven Andijk

Buitendijks

0510-Mede 11

Verkenning naar uitbreiding van havencapaciteit jachthaven met bijbehorende voorzieningen in het IJsselmeer, dit als uitbreiding van
Medemblik als International Zeilcentrum en
mogelijke Olympsiche zeilaccomodatie voor
de spelen in 2028. Vestigen hotel bij vooroever

Buitendijks

0510-Mede 12

Structuurvisie Medemblik 2010-2020

Buitendijks Natuur - en recreatieontwikkeling, Buitendijks
in uitvoering

0510-Mede 16

Structuurvisie Medemblik 2010-2020

Omvang 50 ha,
start 2010, gereed 2011
Opmerkingen

Enkhuizen
Omschrijving

Binnen/Buitendijks Nummer

Achtergrond

Woningbouw ten noorden van spoorbaan
(Westeinde)

Binnendijks

0510-Enk1

Structuurplan 2004, Structuurvisie 2020 (dec
2009)

Uitbreiding Krabbersplaat Buitendijksbedrijven terrein (ten zuiden van N506/N302)

Buitendijks

0510-Enk2

Structuurvisie
2020
Nieuw traject voor N302, incl. recreatieve ontwikkeling waterwoningen en container terminal (o.a. broekerhaven)
Intensivering van buitendijkse recreatie “Enkhuizerzand”

Buitendijks

0510-Enk3

Visie gemeente Stedebroec en Enkhuizen. Voor
Enkhuizen vertaalt in Structuurvisie 2020

Buitendijks

0510-Enk4

Structuurvisie Enkhuizen 2020 dec 2009

Recreatie eiland en woning eiland

Buitendijks

0510-Enk5

Structuurvisie Enkhuizen 2020 dec 2009

Recreatie buitendijks (jachthavens)

Buitendijks

0510-Enk6

Structuurvisie Enkhuizen 2020 dec 2009

Provinciale ruimtelijke opgaven en beleid
Omschrijving:
Clusterbenaderingen Kop van Noord-Holland/
regionale ontwikkeling

Binnen/Buitendijks Nummer
Nog niet verwerkt

Achtergrond
Structuurvisie Noord-Holland, kwaliteit door
veelzijdigheid; vastgesteld door PS- 21 juni
2010

Opmerkingen
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Bijlage 2 Overzicht kansen en knelpunten IJsselmeer
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Legenda
Natuur en Landbouw
Opzetten

Handhaven

Uitzakken

Beschrijving

Nr.

Verzilting langs rand Wieringermeer

G0911-D1

Toename vernatting langs rand Wieringermeer

G0911-D1

Voldoende voorraad zoet water

K0911-D2

Beschrijving

Nr.

Uit maatschappelijk landelijk oogpunt
geen optie

G0911-D5

Beschrijving

Nr.

Toename verzilting IJsselmeer-water
langs afsluitdijk

G0911-D3

Peil in kop van NH blijft gelijk

K0911-D4

Beschrijving

Nr.

Onderlopen kelders

G0911-C2a

Overlopen kades/straten

G0911-C2a

Onderlopen kades straten oude binnenstad Enkhuizen

G1810-EnkG7

Beschrijving

Nr.

Droog komen te staan van houten funderingen (d.w.z. houtrot)

G0911-C2b

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Stedelijk gebied
Opzetten

Uitzakken

>1mljn

Ha

€

Opmerkingen

>1mljn

Landschap en cultuurhistorie
Opzetten

Beschrijving

Nr.

Verhoging waterpeil zorgt voor beter behoud monumenten en archeologische
resten Het Gammels/Het oude Medemblik, Het Oosteinde

K0911-A6

Ha

€

Opmerkingen

Beschrijving

Nr.

Wijziging peil kan gevolgen hebben voor
waterberging bij glastuinbouwbedrijf Het
Grootslag, Andijk

G0911-A1

Ha

€

Opmerkingen

Gevolgen wijzigen waterpeil op betonnen
funderingen villa’s Schepenwijk Enkhuizen

G0911-A2

10-100

> 1mljn

Gevolgen wijzigen waterpeil op betonnen
funderingen villa’s Villa wijk Westeinde
Enkhuizen

G0911-A3

10-100

>1mljn

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Opzetten/
Uitzakken

Uitzakken

Beschrijving

Nr.

Daling peil vormt een bedreiging voor
aanwezige scheepswrakken (o.a. VOC
schip +/- 1600) De Kreupel

G0911-A7

De Westfriesche omringdijk gaat ten
grond als het waterpeil daalt (veel hout
gevoelig voor paalrot)

G0911-A8

Beschrijving

Nr.

Opzetten peil kan gevolgen hebben voor
geplande waterbergingsgebieden

G0911-A5

Beschrijving

Nr.

Meer zoet water beschikbaar

G0911-E1

Ruimtelijke en economische planning
Opzetten

Drinkwater
Opzetten

Dijken rond bekkens aanpassen
Minder verzilting bij afsluitdijk
Waterwingebied PWN/WRK = buitendijks
--> peilverhoging brengt drinkwaterwinning in gevaar

C0911-C4
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Uitzakken

Beschrijving

Nr.

Goed gebruik bufferfunctie IJsselmeer

G0911-E2

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

>100

>1mljn

Inlaatwerk aanpassen
Meer verzilting Afsluitdijk
Transport en mobiliteit
Opzetten

Beschrijving

Nr.

Wijzigen peil kan gevolgen hebben voor
tunnelbak Westfrisiaweg (4,5 m diep en
30 m breed)

G0911-A4

Beschrijving

Nr.

Opzetten peil zorgt ervoor dat de kunstwerken niet langer doorvaarbaar zijn

G0911-B1

Recreatie en toerisme
Jachthavens
Opzetten

Sluitpassages zijn noodzakelijk vanuit bin- G0911-B1
nenhavens

Uitzakken

Trailerhellingen moeten worden aangepast

G0911-B1

Gevolgen voor riolering, parkeerterreinen
en gebouwen.

G0911-B1

Bruikbaarheid van de havens in het gedrang

G0911-C2a

Onderlopen havenvoorzieningen; vernietiging investeringen

C0911-C3a

>1mljn

Bereikbaarheid voor schepen onder druk

C0911-C3b

>1mljn

Indien sluis nodig is, zijn zeilwedstrijden
niet meer mogelijk

G1810-Mede G14

Beschrijving

Nr.

Uitzakken zorgt voor extreme afname van G0911-B2
de bereikbaarheid

Ha

€

Opmerkingen

Opmerkingen

>100

>1mljn
Dichtslibbing waardoor extra baggeren
noodzakelijk is
Invloed op buitendijkse paalkoppen

G0911-B2
G0911-B2

Oeverrecreatie
Opzetten

Uitzakken

Beschrijving

Nr.

Ha

€

Terreinen verdwijnen, kwaliteit terreinen
vermindert. Functies vervallen. Investeringen in oevers gaan teniet. Dagrecreatieve voorzieningen eigen bevolking +
dagjesmensen neem aanzienlijk af

G0911-B3

>100

>1mljn

Minder overlast waterplanten

G0911-B3

Binnendijkse toeristische voorzieningen/
recreatieparken hebben directe relatie
buitendijkse voorzieningen. Toeristische
activiteiten vinden voornamelijk plaats in
de strook langs het IJsselmeer Wordt door
peilverhoging bedreigd!

G1810-Mede G15

Gebieden komen door peilstijging onder
water te staan en gaan verloren, waardoor verlies aan investeringen

G0911-C1

Beschrijving

Nr.

Muggenplagen

GK0911-B4

Extra slibvorming
Meer mogelijkheden strandvorming
Meer natuurbeleving
Betere toegankelijkheid

)

Ha

€

>100

>1mljn

Opmerkingen
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Sportvisserij
Opzetten

Uitzakken

Beschrijving

Nr.

Geen grote effecten, bij extreme fluctuaties neemt bevisbaarheid af

G0911-B5

Beschrijving

Nr.

Door wegzijgen water neemt beschikbaarheid van visstekken af/bevisbaarheid
vanaf oever neemt af

GK0911-B6

>100

>1mljn

Beschrijving

Nr.

Onveiligheid neemt toe

G0911-B7

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Ha

€

Opmerkingen

Opmerkingen

Kampeerterreinen
Opzetten

Gebruikswaarde en beleving veranderen
Kapitaalvernietiging

Uitzakken

Vraag of vakantiepark Het Grootslag kan
blijven bestaan (600 woningen)

G1810-Mede G13

Beschrijving

Nr.

Ha

€

Meer natuurbeleving

GK0911-B8

>100

>1 mljn

Betere toegankelijkheid
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HAARLEM, juni 2011

gramma ijsselmeer

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

donderdag 23 mei 2013 14:35

PAS Projectenlijst provincie Noord-Holland
PAS projectenlijst d.d. 23 mei 2013_PNH.xlsx; Scan brief GS.lijst provinciale
projecten t.b.v. Natura 2000 stikstof-ontwikkelruimte.pdf
Hoog

Beste collegaâ€™s,
De afgelopen weken hebben jullie bijgedragen aan het opstellen van een projectenlijst voor het ministerie van EZ,
waarin projecten die tot extra stikstofuitstoot leiden worden opgevoerd. GS hebben deze lijst afgelopen dinsdag
vastgesteld en wij hebben â€˜m inmiddels aan het ministerie geleverd.
Het was een lastige klus, omdat de criteria waaronder een project op de lijst moest komen, niet duidelijk waren
gedefinieerd. Inmiddels hebben EZ en het IPO dit ook geconcludeerd, en afgesproken dat dit probleem in de loop
van 2013 opgelost moet worden. Er zal dus nog wel een moment komen dat de lijst opgeschoond en aangevuld kan
worden.
Tegen die tijd zullen we jullie opnieuw benaderen, hopelijk met een eenvoudiger vraag dan nu het geval was.
en ik willen jullie heel erg bedanken voor de moeite die jullie toch in dit project hebben gestoken!
Samen hebben we toch een goed resultaat geleverd.
Voor meer informatie over stikstof, Natura2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof kunnen jullie altijd bij
terecht.
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 23 mei 2013 12:27
Aan:
CC:
Onderwerp: PAS Projectenlijst provincie Noord-Holland
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw
Bijgaand zend ik u alvast de digitale PAS-projectenlijst (Excel-bestand) t.b.v. het programma Aerius van de provincie
Noord-Holland. Daarnaast zend ik u een kopie van de begeleidende brief aangaande de PAS-projectenlijst, die
1

tevens vandaag per post naar het ministerie van EZ verzonden is uit naam van Gedeputeerde Staten van NoordHolland.
Ik verzoek u de ontvangst van deze bestanden te bevestigen.

Met vriendelijke groeten,

Provincie Noord-Holland

T: 023 514 3298

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

woensdag 27 juni 2012 11:56
Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Post, mw. E. (Elisabeth)

Onderwerp:
Bijlagen:

);
Distriport: voorlopige onderbouwing schade
2012-0627-Prov NH-Distriport akte na tussenvonnis tevens akte vermeerdering
eis.pdf

Beste Jan, Beste Elisabeth,
Hierbij stuur ik jullie de voorlopige onderbouwing van onze schade die Pels Rijcken vandaag namens de provincie
heeft ingediend bij de Rechtbank Haarlem.
Het gaat om een bedrag van â‚¬ 14,7 mln als voorschot op onze schade.
Zie verder bijlage.
Met vriendelijke groet,
.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hoi

donderdag 15 augustus 2013 12:32

Overzicht bedrijventerreinen nh
export_bedrijven_20130605-1336.xlsx; Definitielijst bedrijventerreinen 2013.pdf

en

Zoals gisteren besproken stuur ik jullie een uitdraai van de monitor bedrijventerreinen NH toe.
Ik stuur ook de definitielijst bedrijventerreinen erbij zodat de kopjes duidelijk zijn.
Als jullie er vragen over hebben hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Tel: 023-514 4792
Email:

1

Definitielijst
bedrijventerreinen
b i j d e M o n i t o r B e d r i j v e n t e r r ei n en en
K a n t o r en v a n d e P r o v i n ci e N o o r d -H o l l a n d

Bedrijventerrein/Werklocatie
Een terrein dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door handel,
nijverheid,
Commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie. Onder de omschrijving vallen
daarmee tevens (delen van) werklocaties die gedeeltelijk bestemd zijn en geschikt zijn voor
kantoren.
De volgende terreinen vallen er niet onder:
• terrein voor grondstoffenwinning, olie en gaswinning;
• terrein voor waterwinning;
• terrein voor agrarische doeleinden zonder verwerkende industrie en logistiek;
• terrein voor afvalstort.

ALGEMENE GEGEVENS
Naam regio
De (Corop-)regio waarin (het grootste deel van) de locatie gevestigd is.
Naam gemeente
De naam van de gemeente waarin (het grootste deel van) het bedrijventerrein gelegen is.
Naam kern
Naam van de woonkern volgens de woonplaatsenlijst waarin of waarbij het bedrijventerrein
gelegen is. In het geval van Amsterdam betreft het hier het stadsdeel.
Naam locatie
De naam waaronder het bedrijventerrein of het plan bekend is.
Ook wel bekend onder de naam
De eventuele alternatieve naam/namen.
RIN nummer
Dit is een uniek nummer voor een bedrijventerrein.
Dit nummer wordt ingevuld door de Provincie Noord-Holland.
Type locatie
Betreft de locatie en kantorenlocatie of een bedrijventerrein?

1

Contactpersoon gemeente
De contactpersoon namens de gemeente. Klik op de Welkomstpagina op Nieuw contact /
Contact koppelen (rechts onderin) om contactpersonen te wijzigen of toe te voegen.
Verkoop
De website van de verkopende partij. Klik op de Welkomstpagina op Nieuw contact / Contact
koppelen (rechts onderin) om contactpersonen te wijzigen of toe te voegen.

OPPERVLAKTE EN UITGEEFBAARHEID
Is het bedrijventerrein/locatie vol?
Is het bedrijventerrein helemaal uitgegeven? Ja/Nee
Bruto oppervlakte bedrijventerrein op 1 januari 2013 in ha
De totale oppervlakte van de werklocatie met bedrijfsbestemming. Totaal oppervlak
werklocatie (in ha) binnen de bruto contour, inclusief binnen de bruto contour aanwezige
andere functies.
Toelichting wijziging bruto oppervlak
Hier kan een toelichting gegeven worden.
Netto oppervlakte bedrijventerrein op 1 januari 2013 in ha
De som van alle uitgeefbare of in erfpacht uitgeefbare kavels in hectares, zowel nietuitgegeven als uitgegeven kavels.
Netto oppervlakte bedrijventerrein reeds uitgegeven in ha
De oppervlakte van de werklocaties (in netto ha) die uitgegeven is aan de (toekomstige)
gebruikers van het terrein. De werklocatie wordt als uitgegeven beschouwd als een
koopovereenkomst / erfpachtovereenkomst bij de notaris is gepasseerd. Deze oppervlakte
dient inclusief het aantal hectaren te zijn dat in het voorgaande jaar is uitgegeven, maar
verminderd met het aantal hectaren dat in het afgelopen jaar is teruggekocht en nog niet
opnieuw is uitgegeven.
Netto oppervlakte uitgegeven in 2012 in ha
De oppervlakte van het deel van de werklocatie (in netto ha) dat in het voorgaande jaar is
uitgegeven. De uitgifte bevat slechts een eenmalige uitgifte. Dat wil zeggen, is de
werklocatie of een deel ervan in voorgaande jaren uitgegeven, maar als gevolg van enige
redenen weer beschikbaar gekomen voor uitgifte, dan mag de uitgifte nu niet meer
meegerekend worden.
Teruggekochte oppervlakte (in ha) in gemeentelijke eigendom op 1 januari 2013
De oppervlakte van de werklocatie (in netto ha) die door een gemeente, gemeentelijk
grondbedrijf, gemeentelijk havenbedrijf of havenschap in het afgelopen jaar teruggekocht is
van een gebruiker, ten behoeve van bijvoorbeeld herontwikkeling van het terrein. De locatie
dient de functie “werklocatie” te behouden en kan in de toekomst weer uitgegeven worden.
Totaal uitgeefbaar gemeente per 1 januari 2013 in ha
Aanbod van gronden (in netto ha) in handen van gemeente, gemeentelijk grondbedrijf,
gemeentelijk havenbedrijf of havenschap die nog niet verkocht of in erfpacht uitgeven zijn
aan een gebruiker. Dit is een optelling van de Totalen Terstond en Niet-terstond uitgeefbaar.
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Totaal uitgeefbaar particulier per 1 januari 2013 in ha
Aanbod van gronden (in netto ha) in handen van ontwikkelingsmaatschappijen,
projectontwikkelaars, of andere particuliere eigenaren die nog niet verkocht zijn aan een
gebruiker. Dit is een optelling van de Totalen Terstond en Niet-terstond uitgeefbaar.
Totaal terstond uitgeefbaar gemeente per 1 januari 2013 in ha
Aanbod van bouwrijpe gronden (in netto ha) in handen van gemeente, gemeentelijk
grondbedrijf, gemeentelijk havenbedrijf of havenschap die nog niet verkocht of in erfpacht
uitgeven zijn aan een gebruiker.
Totaal terstond uitgeefbaar particulier per 1 januari 2013 in ha
Aanbod van bouwrijpe gronden (in netto ha) in handen van ontwikkelingsmaatschappijen,
projectontwikkelaars, of andere particuliere eigenaren die nog niet verkocht zijn aan een
gebruiker.
Totaal niet-terstond uitgeefbaar gemeente per 1 januari 2013 in ha
Aanbod van niet-bouwrijpe gronden (in netto ha) in handen van gemeente, gemeentelijk
grondbedrijf, gemeentelijk havenbedrijf of havenschap die nog niet verkocht of in erfpacht
uitgeven zijn aan een gebruiker.
Totaal niet-terstond uitgeefbaar particulier per 1 januari 2013 in ha
Aanbod van niet-bouwrijpe gronden (in netto ha) in handen van
ontwikkelingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, of andere particuliere eigenaren die
nog niet verkocht zijn aan een gebruiker.
Netto oppervlakte (in ha) van het grootste aaneengesloten uitgeefbaar deel per 1
januari 2013
De oppervlakte van het grootste aaneengesloten deel van het nog niet uitgegeven deel van
het terrein. Dit kan betrekking hebben op een kavel of meer aan elkaar grenzende kavels.
Datum/jaartal waarop de eerste kavel van de werklocatie verkocht is
De datum/jaartal waarop de eerste kavel op de werklocatie verkocht of in erfpacht
uitgegeven is. De kavel wordt als verkocht beschouwd als een koopovereenkomst /
erfpachtovereenkomst bij de notaris is gepasseerd.
Hoeveelheid in optie per 1 januari 2013 in ha
Het deel van het totaal uitgeefbaar terrein dat al in optie is uitgegeven. Onder optie wordt
verstaan: terreinen waarvoor de grondeigenaar met marktpartijen in gesprek is, een
grondaanbieding heeft gedaan, of waarvoor een grondaanbieding is geaccepteerd dan wel
een waarborgsom is betaald. Deze terreinen kunnen (tijdelijk) niet aan andere partijen
worden aangeboden.
Aantal ha dat ontwikkelbaar is in het tijdvak tot 2020
Het aantal hectare bruto dat in de aangegeven periode te ontwikkelen is. Deze meters
behoren dan tot de plan/ontwikkelcapaciteit als er op 1 januari 2013 (nog) geen fysieke
gebouwen of bouwactiviteiten zichtbaar zijn.
Het gaat om het tijdvak 1 januari 2013 tot 1 januari 2020.
Aantal ha dat ontwikkelbaar is in het tijdvak 2020-2030
Het aantal hectare bruto dat in de aangegeven periode te ontwikkelen is. Deze meters
behoren dan tot de plan/ontwikkelcapaciteit als er (nog) geen fysieke gebouwen of
bouwactiviteiten zichtbaar zijn.
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Aantal ha dat ontwikkelbaar is na 2030
Het aantal hectare bruto dat in de aangegeven periode te ontwikkelen is. Deze meters
behoren dan tot de plan/ontwikkelcapaciteit als er (nog) geen fysieke gebouwen of
bouwactiviteiten zichtbaar zijn.
KENMERKEN
Planfase
De procedurele fase van het bestemmingsplan dat van toepassing is op het grootste nog
uitgeefbare/te ontwikkelen deel c.q. op de nog uitgeefbare/te ontwikkelen delen van de
werklocatie. Opties:
- (Vastgesteld en) Onherroepelijk bestemmingsplan: een vastgesteld bestemmingsplan
voor een werklocatie, dat onherroepelijk is geworden;
- Vastgesteld bestemmingsplan: is een bestemmingsplan voor een werklocatie dat
door de gemeenteraad is vastgesteld waartegen nog beroepsmogelijkheden
openstaan of waartegen beroep is ingesteld;
- Ontwerp bestemmingsplan: is een ontwerp voor een bestemmingplan voor een
werklocatie dat door burgemeester en wethouders ter inzage is gelegd;
- Plan in structuurvisie: werklocatie opgenomen in een provinciale of gemeentelijke
structuurvisie en waarvoor nog geen bestemmingsplanprocedure gestart is;
- Ruimtelijk plan: werklocatie niet opgenomen in een provinciale of gemeentelijke
structuurvisie, maar waar wel een (master)plan voor is opgesteld en waarover
bestuurlijk overleg plaatsvindt;
- Studiefase: locatie in studie
Zijn er contractuele en/of financiële afspraken gemaakt met bedrijven/ontwikkelaars?
Keuze: Ja of Nee.
Conform de Uitvoeringsstrategie Plabeka.
Segment bedrijventerrein
Het segment waarbinnen de locatie valt. Het betreft hier de segmenten zoals vastgesteld
door de Noordvleugelpartijen. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze zich verhoudt
tot de IBIS-segmentering. Meerdere opties zijn mogelijk:
Plabeka-segmentering
Transport en distributie
Modern gemengd
Parkachtig
Gemengd-plus
Haven
- kadegebonden
- havengerelateerd
Binnenstedelijk

IBIS-segmentering
Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen
Zeehaventerreinen

Bedrijventerreinen

Definities Plabeka:
- distributieparken: terreinen die specifiek zijn bestemd voor transport-, distributie- en
groothandelsbedrijven. Denk aan bedrijven die activiteiten ontplooien op het vlak van
de spoorwegen, het wegvervoer en de binnenvaart. Hieronder vallen ook veem- en
pakhuisbedrijven, expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen
en reisbureaus waarbij het hier echter alleen gaat om die delen van de reisbureaus
die de administratieve taken vervullen. Het gaat dus niet om de zogenaamde
‘frontoffices’ van de reisbureaus waar men een reis boekt.
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-

-

-

-

-

-

gemengde terreinen: terreinen met een hindercategorie 1, 2, 3 of 4, bestemd voor
reguliere bedrijvigheid en niet behorend tot de terreinen die zijn getypeerd als
hoogwaardig bedrijvenpark of distributiepark. Deze terreinen kennen een gevarieerd
aanbod aan bedrijvigheid voornamelijk bestaande uit licht moderne industrie en
overige (‘modale’) industrie. In een enkele situatie kan men nog (wat) zwaar
milieuhinderlijke industrie of een (klein) aantal transport- en distributiebedrijven
aantreffen. Kenmerkend voor deze terreinen is de aanwezigheid van bedrijven uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie, textielindustrie, kledingindustrie, schoen- en
lederwarenindustrie, hout- en meubelindustrie, papier- en papierwarenindustrie,
bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie, metaalproductenindustrie, machineindustrie, elektrotechnische industrie, transportmiddelenindustrie, instrumenten- en
optische industrie, de bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven. In mindere mate
kan ook gedacht worden aan groothandelsbedrijven en luchthavengebonden
transport- en distributiebedrijven.
hoogwaardige bedrijvenparken: terreinen die specifiek zijn bestemd voor bedrijven
met hoogwaardige (productie- en of R&D-) activiteiten. Kenmerkend voor deze
terreinen is de aanwezigheid van bedrijven uit de elektrotechnische industrie,
instrumenten- en optische industrie en overige hoogwaardige industrie zoals
muziekmiddelenindustrie en fotolaboratoria. Ook moet gedacht worden aan
bedrijven uit de IT-industrie die zich specifiek richten op onderzoek en/of productie
van IT-middelen. In enkele situaties kan er ook bedrijvigheid uit de
voedingsmiddelenindustrie, kledingindustrie, schoen- en lederwarenindustrie, houten meubelindustrie, papier- en papierwarenindustrie, bouwmaterialen-, aardewerken glasindustrie, metaalproductenindustrie, machine-industrie,
transportmiddelenindustrie, de bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven
aangetroffen worden. Deze industrie mag echter niet beeldbepalend voor het terrein
zijn.
zware industrieterreinen (gemengd plus): terreinen waar vestiging van alle soorten
bedrijvigheid is toegestaan (incl. milieuhinderlijke bedrijven). Het gaat hier om
terreinen waar minimaal bedrijvigheid in hindercategorie 5 is toegestaan. Voor het
overgrote deel gaat het om zwaar milieuhinderlijke industrie. Dit geldt echter in
minder sterke mate voor de gemeenten die over natte terreinen beschikken (vooral
Amsterdam, Rotterdam, Delfzijl en Terneuzen). In een enkele situatie kan het hier
ook gaan om ‘modale industrie’. Vooral bedrijven met minder milieuvriendelijke
activiteiten zullen vestiging op deze terreinen overwegen. Zeker indien afnemers of
toeleveranciers (bijvoorbeeld recyclingbedrijven) zich hier al op bevinden.
kadegebonden terreinen. Het betreft hier terreinen die direct, zonder fysieke
barrières, zijn gelegen aan een havenbekken of diep vaarwater en een kade of steiger
hebben voor het laden en lossen van zeeschepen.
havengerelateerd terrein. Het betreft hier terreinen, bestemd voor activiteiten die
indirect gebruik maken van de haven voor de aan- en/of afvoer van goederen. Ze
liggen op maximaal 2,5 kilometer van een havenbekken, zijn aangesloten op het
Rijkswegennet zonder dat het transport daarbij door woonwijken moet en hebben
een mogelijkheid voor een aansluiting op het goederenspoornet.
Binnenstedelijk. Terreinen gelegen in of nabij woonwijken. Vaak gekenmerkt door
een kleinschaligere opzet en geschikt voor de lagere milieucategorieën (diensten en
lichte industrie).
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Primaire doelgroep
Op welke markt richten bedrijven voor wie dit terrein is bedoeld, zich overwegend? Opties
(meerdere opties zijn mogelijk):
- nationaal-internationaal
- regionaal
- lokaal
Schipholgebondenheid
Moeten bedrijven die zich willen vestigen voldoen aan de eisen van Schipholgebondenheid
zoals gehanteerd door de provincie Noord-Holland? Deze vraag wordt ingevuld door de
Provincie Noord-Holland, hierbij wordt aangesloten bij het provinciale beleid over
schipholgebonden werklocaties: www.noordholland.nl/web/Actueel/Dossiers/Dossier/Schiphol-3.htm.
Parkmanagement
Is er parkmanagement aanwezig op de locatie? Opties:
- ja
- in ontwikkeling
- nee
Maximale milieucategorie
Is het terrein milieu gezoneerd in de zin van de milieuzonering?
Opties: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Het gaat hier om de maximaal toegestane milieucategorie volgens de indeling in 'Bedrijven
en Milieuzonering' (editie 2009). De milieucategorie wordt bepaald op basis van
richtafstanden voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.
In het bestemmingsplan is aangegeven wat de maximale milieucategorie mag zijn.
Milieuzonering
Mogen op de werklocatie, voor dat deel van de werklocatie dat nog uitgeefbaar is, IVBinrichtingen zich vestigen?
Opties:
- ja
- nee
Toelichting:
Mogen op de werklocatie, voor dat deel van de werklocatie dat nog uitgeefbaar is, IVBinrichtingen zich vestigen?
Indien de gemeente in het kader van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan
besluit om op een werklocatie zogenaamde grote lawaaimakers toe te laten, moet een
geluidzone rond de werklocatie worden vastgesteld. Het gaat hierbij om bedrijven die zeer
veel geluid produceren en als zodanig in het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (Ivb) bij
de Wet milieubeheer zijn aangewezen. Deze zogenaamde art. 2.4 IVB-inrichtingen waren
vroeger bekend als A-inrichtingen in het kader van de Wet geluidhinder. Indien deze
bedrijven op een werklocatie voorkomen of in het bestemmingsplan niet uitdrukkelijk zijn
uitgesloten, moet in het bestemmingsplan een zonering voor geluid worden opgenomen.
Functiemenging
Is er sprake van functiemenging op het bedrijventerrein? Opties:
- nee
- ja, werken + wonen
- ja, werken + leisure
- ja, werken + anders, namelijk… (Vul het hierna te verschijnen open tekstvak in)
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BEREIKBAARHEID
Spoorontsluiting
Is de werklocatie, naast over weg, ontsloten door spoor?
Opties:
- geen spoor;
- wel spoor, maar geen aftakking naar werklocatie aanwezig;
- wel spoor, met aftakking naar werklocatie, maar niet in gebruik;
- wel spoor, met aftakking naar werklocatie, in gebruik door particuliere partijen;
- wel spoor, met aftakking naar werklocatie, in gebruik door publieke partijen.
Waterontsluiting
Is de werklocatie, naast over weg, ontsloten door water? Opties:
- geen vaarwater;
- wel vaarwater, maar geen kade aanwezig;
- wel vaarwater, met kade, maar niet in gebruik;
- wel vaarwater, met kade, in gebruik door particuliere partijen;
- wel vaarwater, met kade, in gebruik door publieke partijen.
Filedruk
Het meten van filedruk zegt wat over de externe bereikbaarheid van een locatie.
Opties:
- Files in omgeving leiden in de spits tot flinke vertraging (inschatting minstens
30 minuten),
- Files in omgeving leiden in de spits tot enige vertraging (inschatting 15-30),
- Geen files in de omgeving
Afstand tot de snelweg
Het meten van de afstand tot zegt wat over de externe bereikbaarheid van een locatie. Het
gaat hier om de afstand tot de snelweg langer of korter dan 10 km. Als de afstand langer is
dan 10 km kan ook aangegeven worden dat de route van snelweg naar locatie een
(provinciale) weg is met een goede doorstroming.
Opties:
- Afstand tot de snelweg > 10km,
- Afstand tot de snelweg > 10km met goede doorstroming,
- Afstand tot snelweg < 10km
Parkeren
Deze indicator zegt iets over de interne bereikbaarheid van een locatie. Er zijn 2 keuzes: Er
is altijd voldoende parkeergelegenheid op of vlak bij het eigen terrein van bedrijven.
(Bezoekers / werknemers kunnen op de locatie parkeren.) OF Regelmatig (minimaal 1x per
week) zijn er geen parkeerplaatsen voor de bezoekers / werknemers beschikbaar op de
werklocatie.
Opties:
- Voldoende parkeergelegenheid,
- Regelmatig (min 1x per week) zijn er geen parkeerplaatsen.
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VEROUDERING EN HERSTRUCTURERING
Is het bedrijventerrein verouderd?
Veroudering is het proces dat voorafgaat aan herstructurering. Dit staat los van de vraag of
daadwerkelijk geherstructureerd / gerevitaliseerd / getransformeerd wordt of dat hiervoor
plannen bestaan.
Wat is de hoofdoorzaak van de veroudering?
(Meerdere opties mogelijk)
Vier processen kunnen worden onderscheiden, namelijk:
A. Technische veroudering. Betreft de fysieke en niet-fysieke infrastructuur, die
niet langer past bij de vestigingseisen van bedrijven, zoals gebrek aan
(grootschalig) onderhoud, maar ook het ontbreken van bijvoorbeeld
glasvezelkabel, een te smal wegprofiel.
B. Economische veroudering. Is het afnemen van de bijdrage, die het terrein
levert aan de economische ontwikkeling van een gemeente/regio (bruto
regionaal product, aantal arbeidsplaatsen), maar ook afname van de
grondwaarde en technologische veroudering van het bedrijfsonroerend goed
doordat perceel en gebouw incourant zijn geworden.
C. Maatschappelijke veroudering. Betreft sociale veiligheid en andere aspecten
van leefbaarheid, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving (milieu,
veiligheid, arbeidsomstandigheden).
D. Ruimtelijke veroudering. Betreft de inrichting en lay-out van het
bedrijventerrein en de ruimtelijke inpassing in de omgeving. Hierbij speelt
ook een eventueel conflict tussen verschillende grondgebruikfuncties c.q.
veranderde omgeving waardoor de locatie niet meer passend is voor de
functie c.q. het type van bedrijventerrein. Bijvoorbeeld het ontbreken van
openbaar vervoer voor arbeidsintensieve bedrijven.
Bruto oppervlak verouderde deel in ha
Wat is de omvang van het verouderde deel (in bruto ha)?
Zijn er plannen voor/wordt gewerkt aan herstructurering
Opties:
- Ja
- Nee
- Terrein is al geherstructureerd
- Onbekend
Type en Omvang (bruto ha) herstructurering
Opties:
- facelift
- revitalisering;
- zware revitalisering;
- herprofilering;
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Bij het invullen kan deze matrix hulp bieden:

Facelift
Revitalisering
Zware
revitalisering
Herprofilering

ingreep in
openbare
ruimte /
gebouwen
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

bodemsanerin functieverand
ingreep in
g, sloop van ering (wel
ingreep in
infrastructuur private ruimte opstallen etc. werkfunctie)

X
X

X

Fase herstructurering
Opvolgend (keuze):
Plan van aanpak/Startnotitie: knelpunten, wensen en eisen van overheid en bedrijven zijn
geïnventariseerd, evenals mogelijkheden en oplossingsrichtingen.
Masterplan: met ruimtelijk-economische visie en grondpolitiek, een globale raming van
kosten en opbrengsten.
Revitaliseringsplan/Projectplan: masterplan is opgedeeld in verschillende deelprojecten
inclusief concrete oplossingen, maatregelen en financiering.
Financieringsfase: college van B&W en/of gemeenteraad heeft de plannen geaccordeerd en
heeft de financiering vastgesteld.
Voorbereidingsfase: de uitvoering wordt voorbereid door het vertalen van de plannen naar
concrete opdrachten voor aanbesteding. (Financiering is rond.)
Uitvoeringsfase: het revitaliseringsplan / projectplan wordt uitgevoerd.
Start in
Jaartal noemen waarin de fysieke herstructurering van start gaat
Omvang van het nieuw uitgeefbaar aanbod in ha
Omvang van de netto ruimtewinst die is geboekt bij herstructurering
Zijn er plannen/wordt gewerkt aan transformatie
Opties:
- Ja
- Nee
- Onbekend
Omvang transformatie
Wat is de geschatte omvang van de transformatie of onttrekking in bruto ha?
Fase transformatie
Opties:
- Studiefase
- Planvorming
- Uitvoering
Naar welke functie wordt getransformeerd
Opties:
- Wonen
- Kantoor
- Winkels
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-

Natuur
Overig

Toelichting wijziging bruto oppervlak
Voeg eventueel een toelichting toe.
Leegstand
Welk gedeelte van het bedrijventerrein staat leeg? Het betreft hier het % leegstaande
bedrijfspanden op een bedrijventerrein (hoeveel % van de panden op het terrein staat leeg).
- minder dan 5%
- 5% - 10%
- 10% - 15%
- 15%– 20%
- meer dan 20%

FINANCIEEL
Prijsgegevens:
- minimum verkoopprijs per m² grond in €, excl. BTW
- maximum verkoopprijs per m² grond in €, excl. BTW
-

minimum erfpachtprijs per m² in €, excl. BTW
maximum erfpachtprijs per m² in €, excl. BTW

AANVULLENDE INFORMATIE
Algemene informatie
Apart tekstveld voor opmerkingen en extra informatie over het bedrijventerrein.

10

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 28 november 2013 08:17
Repro.rodeminuut
FW: 155329-266332 nota GS
155329-266332 Brief PS.pdf; 155329-266332 nota GS.pdf; Eindrapport
Ruimtebehoefte werklocaties NHN.pdf; juridische bijlage behoefteraming NHN
bedrijventerrein.pdf

Willen jullie de stukken printen in setjes met de volgende volgorde:
1. Nota GS
2. Juridische Bijlage
3. Brief PS
4. Eindrapport Ruimtebehoefte werklocaties
Alvast bedankt!
Groeten
Van:
Verzonden: donderdag 28 november 2013 8:14
Aan: GS-Agenda rode minute
Onderwerp: 155329-266332 nota GS
Bijgaand de 155329-266332 nota GS + bijlagen met als onderwerp â€œvaststellen rapport Ruimtebehoefte
werklocaties Noord-Holland Noordâ€ .
Met vriendelijke groet,

Tst 4692

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 10 april 2013 08:43
RE: Staf J. van Run
Stafnota GS-behandeling herijking behoefteraming NHN.pdf

Bijgaand het stafstuk, goedgekeurd door
Groeten
Van:
Verzonden: dinsdag 9 april 2013 15:13
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Staf J. van Run
Hallo
Van mij komt er nog een stafstuk: â€œGS-behandeling behoefteraming werklocaties NHNâ€
Groeten
Van:
Verzonden: maandag 8 april 2013 11:06
Aan: DL: BEL/EZ Economie, Landbouw en Toerisme;
Onderwerp: Staf J. van Run
Beste collegaâ€™s,

Voor de staf Jan van Run op maandag 15 april a.s. ontvang ik graag dinsdag (9 april) de agendapunten.
Het digitale stuk ontvang ik graag uiterlijk woensdag (10 april) in PDF formaat, samengevoegd tot 1 document.
Donderdag 11 april verzend ik ook de stukken naar iedereen.
Let er op dat het stuk eerst is goedgekeurd door Marien Verwoerd.
Voor themaâ€™s kenniseconomie en innovatie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs) het stafstuk graag afstemmen
met
.
NB: Deadlines aanleveren bij

en

is dinsdag 12:00 uur.

1

Dinsdag en vrijdag afwezig

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 10 april 2013 12:09
GS-Agenda rode minute
AFD toets GS-stukken
nieuwe stukken aangehouden nota 155329-155347
155329-155347 Bijlage 1 (10 april).docx; 155329-155347 GS Brief aan PS
behoefte NHN(10 april).docx; 155329-155347 nota GS.docx; 155329-155347
Bijlage 2 Juridische bijlage + Pels.pdf; 155329-155347 Bijlage 3 Communicatieve
bijlage.pdf; 155329-155347 Bijlage 4 Financiele bijlage.pdf; 155329-155347
Bijlage 5.pdf; 20121153_Ruimtebehoefte werklocaties NHN v2013-02-27.pdf

Hierbij de complete set met nieuwe stukken voor de aangehouden nota 155329-155347. Conform het GS-besluit
blijven bijlagen 1 tm 4 geheim.
Met vriendelijke groet,

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 28 november 2013 08:14
GS-Agenda rode minute
155329-266332 nota GS
155329-266332 Brief PS.docx; 155329-266332 Brief PS.pdf; 155329-266332 nota
GS.docx; 155329-266332 nota GS.pdf; Eindrapport Ruimtebehoefte werklocaties
NHN.pdf; juridische bijlage behoefteraming NHN bedrijventerrein.pdf

Bijgaand de 155329-266332 nota GS + bijlagen met als onderwerp â€œvaststellen rapport Ruimtebehoefte
werklocaties Noord-Holland Noordâ€ .
Met vriendelijke groet,

Tst 4692

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
Urgentie:

woensdag 27 maart 2013 17:10
Document16
Document16.docx
Hoog

Uit de besluitenlijst van 26/3/13

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 25 april 2013 09:22
stukken behoefteraming BCI in kleur
20121153_Ruimtebehoefte werklocaties NHN v2013-02-27.pdf; 155329-155347
GS Brief aan PS behoefte NHN(17 april).pdf

Beste
Ik begreep dat je de stukken over de behoefteraming graag in kleur wilde ontvangen. Bij deze.
Met vriendelijke groet,

1

Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 14 maart 2013 16:25
;

;
; Post, dhr. R.A.E. (Ronald); Secretariaat Post;
secretariaatmid.afd;
Sweep, mw. drs. I.A.M.J. (Ilona);
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Staf Financiën en Grondzaken 18 maart 2013
1. Staf agenda 18-03-2013.pdf; 2. Verslag Staf 11-03-2013.pdf; 3. Staf
Grondzaken behoefteraming werklocaties NHN.pdf; 4. DEF GS Staf 18-3-2013
Stand van zaken Zijlweg.pdf; 5. post staf paso combine.pdf; 6. Stafnota 18 maart
2013 SLP-Zuid.pdf; 7. GS 2013-03-12 OBV.pdf; 9. Agenda cie WEB
18-03-2013.pdf; 10. Agenda mw. Post, week 11-12-13.pdf

Beste dames en heren,
Hierbij stuur ik u de agenda en bijlagen voor de Staf van aankomende maandag.
LET OP: Op Tweede Paasdag (1 april) is er geen staf FinanciÃ«n en Grondzaken. Deze wordt verplaatst naar
woensdag 3 april van 10.00-11.00 uur.
Met vriendelijke groet,

Ceylonpoort 5
2037 AA HAARLEM
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

(023) - 514 4113

P Denk aan het milieu: print deze e-mail alleen als het echt nodig is.

1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

maandag 8 april 2013 16:55
Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp:
Bijlagen:

extra bijlage met aanvullende gegevens voor behandeling behoefteraming NHN
155329-155347 Bijlage 5.pdf; 155329-155347 GS Brief aan PS behoefte
NHN(8april).pdf

Urgentie:

Hoog

Beste Jan,
Bijgaand stuur ik je de extra bijlage die bij de GS-nota gevoegd wordt betreffende de behoefteraming werklocaties
NHN.
Daarin worden de aanvullende gegevens gepresenteerd ten aanzien van:
1. Een doorrekening van de behoefteraming op basis van het GE scenario.
2. Een toelichting waarom in het rapport van BCI de â€˜IJzeren voorraadâ€™ verdwenen is.
3. Een uitgebreidere verklaring van de methodologische verschillen tussen de rapporten van BCI, Ecorys en
Stec, inclusief kwantitatieve onderbouwing (opgesteld door BCI)
Het juridische advies van Pels komt morgen binnen en zal aan de (geheime)juridische bijlage worden toegevoegd.
Zodra ik â€˜m binnen heb stuur ik â€˜m door.
In overleg met Jan Willem en Frans is de brief aan PS nog iets bijgesteld, vooral door een passage over de
bandbreedte toe te voegen. In deze bijgestelde versie zijn de opmerkingen van GS verwerkt (zoals tabellen in zelfde
volgorde).
Ik hoop dat je tevreden bent met de extra bijlage en de laatste slag die met de brief aan PS is gemaakt. Met deze
informatie zal ik de GS-nota nogmaals inbrengen (ter behandeling op 16 april).
Wil je de gehele GS-nota nog eens op jouw staf van 15 april bespreken?
Groeten

1

Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 19 maart 2013 14:30

Onderwerp:

RE: nieuwe brief PS

Bijgaand weer een bijgewerkt persbericht.
Groet,

Forse daling behoefte bedrijventerreinen Noord-Holland Noord
De nieuwste behoefteramingen voor bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord vallen fors lager uit dan de
vorige ramingen uit 2008. Dat blijkt uit een rapport van Buck Consultants International (BCI) dat in opdracht van
de provincie Noord-Holland werd opgesteld en dinsdag 19 maart werd vrijgegeven. Volgens Buck ligt de behoefte
aan bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord tot 2020 tussen de 81 en 123 hectare. Een eerdere raming van
Ecorys uit 2008 ging voor dezelfde periode in het meest positieve scenario nog uit van maximaal 296 hectare.
Het verschil tussen de twee ramingen valt deels te wijten aan de economische crisis. Zo rekende Ecorys in 2008 bij
het bepalen van de behoefte nog op een groei van de werkgelegenheid in de regio van 0,75% per jaar tot 2020. Buck
daarentegen gaat nu uit van een kleine daling van de werkgelegenheid in geheel Noord-Holland Noord van
gemiddeld 0,1% per jaar tot 2020. Een andere reden is echter dat recent onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven
de laatste jaren een minder grote voorkeur hebben voor vestiging op een bedrijventerrein. Vanwege de verwachte
daling van de beroepsbevolking valt ook na 2020 geen aantrekkende vraag naar bedrijventerreinen te voorzien.
West-Friesland
Voor de regio West-Friesland is in 2011 nog een aanvullende raming gedaan door bureau Stec. Ook hier komt het
nieuwe rapport van Buck tot een lagere behoefte. Zo schatte Stec de behoefte voor West-Friesland nog in op rond
de 100 hectare (Ecorys: 86ha). Buck raamt momenteel de behoefte op ongeveer 33 hectare. De raming van Stec in
2011 kwam hoger uit dan Ecorys omdat door Stec werd aangenomen dat de basisregistratie van bedrijventerreinen
niet volledig was. Volgens Stec waren er meer bedrijventerreinen uitgegeven. Dat betekende bij een procentuele
doorberekening van de toename van terreinen een grotere behoefte. Bovendien werden er in de periode tussen
2005 en 2011 ook nog eens meer bedrijventerreinen uitgegeven dan eerder werd aangenomen.
Gedeputeerde Jan van Run (EZ) van de provincie Noord-Holland gaat over de cijfers met de regio in gesprek: â€˜We
hebben besloten het concept-rapport vrij te geven om zo met gemeenten de discussie te kunnen voeren over de
resultaten uit het rapport en de mogelijke gevolgen. Daarbij zal onder meer de vraag gesteld moeten worden of de
hoeveelheid vastgelegde bedrijventerreinen in bestemmingsplannen nog wel actueel is en wat we daar voor actie
op zouden kunnen ondernemen. De provincie zal daarbij zeker ook met een kritische en open blik kijken naar de
behoefte aan Distriportâ€™.

Provincie Noord-Holland

Houtplein 33
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
T: 023-514 3641
M:
E:
W: www.noord-holland.nl
Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2013 14:01
1

Aan:
Onderwerp: RE: nieuwe brief PS
Prima, ik kom langs
Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2013 13:57
Aan:
CC:
Willem)
Onderwerp: RE: nieuwe brief PS
Om 15u nog even bij elkaar zitten voor de Q & Aâ€™s? (Tom is er vanmiddag niet)
Huiskamer op tweede ZO?
Groet
Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2013 13:53
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: nieuwe brief PS
Excellent ☺

Provincie Noord-Holland

Houtplein 33
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
T: 023-514 3641
M:
E:
W: www.noord-holland.nl
Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2013 13:40
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: nieuwe brief PS
1b is de correcte weergave.
Groet
Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2013 13:12
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: nieuwe brief PS
Urgentie: Hoog
Dank voor je reactie, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ik heb daarom beide interpretaties maar even
aangegeven. Zo ik het nu begrijp heeft Stec de behoefte naar boven bijgesteld vanwege de volgende twee redenen
(reden 1a of 1b en reden 2):
1a: Stec was van mening dat het basisbestand IBIS niet volledig was. Er waren dus volgens Stec minder
bedrijventerreinen uitgegeven en er moesten dan ook nog meer bedrijventerreinen bij komen om die achterstand in
te lopen.
1b: Stec was van mening dat het basisbestand IBIS niet volledig was. Er waren volgens Stec juist mÃ©Ã©r
bedrijventerreinen uitgegeven dan in het onvolledige bestand stonden geregistreerd. Als je dan nog stelt dat
het aantal benodigde bedrijventerreinen per jaar procentueel toeneemt dan kom je dus op meer behoefte
aan bedrijventerreinen als je uitgaat van een hoger startaantal.
2: In de periode tussen het jaartal van waaruit Stec de (onvolledige) registratie heeft genomen en 2011 werden er
ook nog eens meer bedrijventerreinen uitgegeven dan in BLM eerder werd aangenomen. Met andere
woorden, als we van 1b uitgaan dan zit er ook nog eens een soort versneller in die raming.
2

Het spijt me dat ik hier een beetje moeilijk over doe, maar de moeilijkste vragen zitten straks in de verschillen
tussen de drie ramingen. Als we die niet in een paar zinnen duidelijk weten uit te leggen dan zwabbert het verhaal
straks alle kanten op. Berkhout is Boos zal immers een eigen analyse maken van de verschillen, en die gaan ze
hoogstwaarschijnlijk wel Ã©Ã©rst in de media lanceren, voordat ze ons gaan vragen of hun interpretatie klopt. Om
eerlijk te zijn zou ik dat in de brief ook nog maar even heel duidelijk stellen (al doet een duidelijk persbericht ook
nog wel een hoop in de verklarende zin).
Het lijkt mij ook niet opportuun om de alinea over Stec weg te laten, of te vervangen voor de alinea die
heeft
toegevoegd. Daar word je bericht veel te diffuus voor. Voor de alinea van
is dan geen interesse.
Zouden jullie nog even kunnen laten weten of ik nu aan 1a of aan 1b moet denken. Dan kan ik het persbericht
afmaken en ter goedkeuring naar Jan en
verzenden. Ga er maar niet van uit dat ik om 15.00 uur de
bijlage al heb liggen, want zowel
als Jan zitten bij GS en gaan dus hoogstwaarschijnlijk vanavond of
morgenochtend pas reageren. De communicatieve bijlage wordt er dus op een later moment nog aan toegevoegd.
Dat is overigens vrij gebruikelijk omdat na het afronden van de Nota nog een paar laatste checks gedaan moeten
worden.
Groeten,

Provincie Noord-Holland

Houtplein 33
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
T: 023-514 3641
M:
E:
W: www.noord-holland.nl
Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2013 11:47
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: nieuwe brief PS
Hallo
In reactie op jouw puntjes:
- In het origineel had ik de suggestie gedaan om uit te leggen wat het TM-scenario is. Nu wordt dat in de
voetnoot wel gedaan, maar door middel van de beschrijving â€˜WLO-scenario Transatlantic Market, zoals
afgesproken in het convenant bedrijventerreinen van Rijk/IPO en VNGâ€™. Dan zou mijn vervolgvraag weer
zijn: Wat is dan het WLO-scenario? Je zou deze zin kunnen vervolgen met: â€˜Het WLO-scenario (Wâ€Š Lâ€Š
Oâ€Š) is een scenario â€Šâ€™ Een extra zin zal ik toevoegen
- Het verschil tussen Ecorys en Stec zou nog wel iets duidelijker mogen. Bij mij is â€˜IBISâ€™ bijvoorbeeld een
hotelketen langs de Franse autosnelweg. Je zou de afkorting een keer volledig kunnen noemen, of kunnen
zeggen wat het gewoon is of doet (â€˜door een onnauwkeurig bestand dat â€Š doet en â€Š aangeeftâ€™ o.i.d.). IBIS schrijf ik uit, maar ik ga niet nog meer uitleggen over het verschil; dan ga je te ver op technische
details in Ã©n ga je te veel aandacht vragen/vestigen op dit punt
Hier zeggen jullie overigens wel dat er dus iets mis is met de cijfers van Stec. Ze hebben zich gebaseerd op
onjuiste of onvolledige gegevens! Is dat handig? Wat hier wordt gezegd is dat STEC van mening is dat het
basisbestand onvolledig was (en daardoor een onderschatting in de BLM van de vraagontwikkeling heeft
plaatsgevonden die gecompenseerd moet worden)
- De langjarige uitgifte hoger heeft gelegen dan op basis van de BLM kon worden verwacht: Wat bedoelen we
daar precies mee? Dat er meer terreinen zijn uitgegeven en dat daarom de behoefte nu lager is? Zie
hierboven; onderschatting moet gecompenseerd worden. BCI gaat echter vooral uit van de gegevens van
eind 2011 die wel compleet/juist zijn en baseert daar de doorontwikkeling van de variabelen op.
- Daar net onder schrijven jullie resumerend dat het verschil tussen Stec en BCI zit op drie oorzaken:
o De verschillende inschatting van werkgelegenheidsontwikkeling
o De voorkeur voor vestiging op een bedrijventerrein
3

o Opwaartse correctie vanwege een onderschatting van het basisniveau van 2005
Ik kan echter deze drie redenen niet helemaal plaatsen bij de twee genummerde opmerkingen die jullie net
daarboven maakten (1 en 2). Het zou goed zijn als die nog even wat scherper op elkaar werden afgestemd.
Daarom staat er ook een ander kopje boven. We sommen de 3 verschillen tussen STEC en BCI op waarbij de
opwaartse correctie bestaat uit de 2 punten die daarboven staan (ik neem nog een korte verwijzing op
achter de opwaartse correctie)
Bijgaand een nieuwe versie met kleine wijzigingen (in rood).
Vanmiddag om 15 u zou ik kunnen.
Maar wel een dringend verzoek om de communicatieve bijlage vanmiddag aan te leveren! Morgen kan ik dat niet
meer regelen.
Groet
Van:
Verzonden: maandag 18 maart 2013 15:12
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: nieuwe brief PS
Hallo
/
Paar kleine puntjes nog over de brief over de behoefteraming:
- In het origineel had ik de suggestie gedaan om uit te leggen wat het TM-scenario is. Nu wordt dat in de
voetnoot wel gedaan, maar door middel van de beschrijving â€˜WLO-scenario Transatlantic Market, zoals
afgesproken in het convenant bedrijventerreinen van Rijk/IPO en VNGâ€™. Dan zou mijn vervolgvraag weer
zijn: Wat is dan het WLO-scenario? Je zou deze zin kunnen vervolgen met: â€˜Het WLO-scenario (Wâ€Š Lâ€Š
Oâ€Š) is een scenario â€Šâ€™
- Het verschil tussen Ecorys en Stec zou nog wel iets duidelijker mogen. Bij mij is â€˜IBISâ€™ bijvoorbeeld een
hotelketen langs de Franse autosnelweg. Je zou de afkorting een keer volledig kunnen noemen, of kunnen
zeggen wat het gewoon is of doet (â€˜door een onnauwkeurig bestand dat â€Š doet en â€Š aangeeftâ€™ o.i.d.).
Hier zeggen jullie overigens wel dat er dus iets mis is met de cijfers van Stec. Ze hebben zich gebaseerd op
onjuiste of onvolledige gegevens! Is dat handig?
- De langjarige uitgifte hoger heeft gelegen dan op basis van de BLM kon worden verwacht: Wat bedoelen we
daar precies mee? Dat er meer terreinen zijn uitgegeven en dat daarom de behoefte nu lager is?
- Daar net onder schrijven jullie resumerend dat het verschil tussen Stec en BCI zit op drie oorzaken:
o De verschillende inschatting van werkgelegenheidsontwikkeling
o De voorkeur voor vestiging op een bedrijventerrein
o Opwaartse correctie vanwege een onderschatting van het basisniveau van 2005
Ik kan echter deze drie redenen niet helemaal plaatsen bij de twee genummerde opmerkingen die jullie net
daarboven maakten (1 en 2). Het zou goed zijn als die nog even wat scherper op elkaar werden afgestemd.
Ik begrijp dat dit ook nog weer wat extra inzet van jullie vraagt, maar het zou later een stuk kunnen schelen in
vragen die we moeten gaan beantwoorden. Let wel, het is mijn inschatting dat Distriport een soort spin off krijgt van
dit verhaal. De bijstelling behoefteraming zou zonder Distriport namelijk veel minder interessant zijn. In elk geval
vast bedankt voor jullie reactie!
Is het misschien mogelijk om dinsdag aan het eind van de middag (tussen drie en vier) of woensdag even bij elkaar
te zitten om het een en ander nog even af te ronden? Ik zorg dan vast voor wat concept-antwoorden voor de
Q&Aâ€™s (zie schema).
Groeten,

Provincie Noord-Holland

Houtplein 33
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
T: 023-514 3641
M:
4

E:
W: www.noord-holland.nl
Van:
Verzonden: donderdag 14 maart 2013 13:20
Aan:
Onderwerp: RE: nieuwe brief PS
Bijgaand het setje stukken dat maandag op de staven van Post en Talsma besproken wordt. Als GS besluit is er
inmiddels, na overleg met
en , 1 wijziging: GS nemen kennis van het concept-rapport ipv stemmen er mee
in. Zo houdt GS meer vrijheid om eigen oplossingsrichtingen te formuleren en niet de oplossingsrichtingen van het
rapport meteen te omarmen.
Groeten
Van:
Verzonden: donderdag 14 maart 2013 11:23
Aan:
Onderwerp: FW: nieuwe brief PS
had jou de brief ook al gestuurd, hierbij opnieuw
Van:
Verzonden: donderdag 14 maart 2013 8:31
Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van
CC:
Onderwerp: nieuwe brief PS
Beste Jan,
Aanstaande maandag zullen we langs de staven van Post en Talsma gaan. De brief aan PS, die we hebben aangepast
op aanwijzingen van
, voeg ik hierbij toe.
Tot vanmiddag.
Groeten
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 31 oktober 2012 16:40

aanbodatlas
Aanbodatlas werklocaties NHN_Definitief.pdf

Beste allen,
BCI heeft de laatste hand gelegd aan de aanbodatlas, waarmee de fase van het verzamelen van informatie over het
aanbod is afgerond.
Mochten er onverhoopt nog fouten in staan dan horen we het uiteraard graag.
Ik zal de atlas ook nog ter informatie agenderen in het REON als een uitkomst van de bestuurlijk bijeenkomst van 17
oktober.
Met vriendelijke groet,

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 17 april 2012 15:53
FW: leegstandcijfers bedrijventerreinen
export_bedrijven_20120402-1442(incl verkoopprijs).xlsx; 2008%20-%
20Leegstand%20op%20bedrijventerreinen%20-%20PropertyNL.pdf

voor geval je afvraagt hoe je het bestand kon lezen Er zat een filter op: heb ik de bijgaande versie
gecoorigeerd.
Met vriendelijke groet

Van:
Verzonden: dinsdag 17 april 2012 15:43
Aan:
Onderwerp: RE: leegstandcijfers bedrijventerreinen

Hallo
Betrouwbare leegstandscijfers op bedrijventerreinen levert onze monitor niet op
In onze monitor wordt gevraagd naar een inschatting (door de gemeentelijke contactpersoon) van het % leegstand op
bedrijventerreinen
Die vraag wordt niet volledig beantwoord en meestal is de leegstand ook niet voldoende bekend bij de
contactpersoon
Maar goed, het is het enige dat we op dat gebied hebben
In het bijgaande bestand stuur ik je de resultaten van onze monitor 2012 met in kolom AZ het antwoord op de vraag
naar het % leegstand
In het algemeen is de leegstand op bedrijventerreinen lager dan de leegstand van kantoren (Zie ook bijgaand (oud()
artikel van Jacques van Dinteren in PropertyNL van januari 2008)
Ik denk echter wel dat de onderbenutting van onze bedrijventerreinen aanzienlijk is omdat veel panden gedeeltelijk
leegstaan of niet effecient benut worden, maar harde cijfer daarover heb ik niet.

Met vriendelijke groet

Van:
Verzonden: dinsdag 17 april 2012 14:59
Aan:
Onderwerp: leegstandcijfers bedrijventerreinen
Hoi
Ik was op zoek naar actuele leegstandcijfers voor bedrijventerreinen maar kan ze even niet vinden. Heb jij ze zo
voorhanden?
Groet
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 16 december 2013 10:26
Repro
rapport twee keer printen
Eindrapport Ruimtebehoefte werklocaties NHN.pdf

Naar aanleiding van een GS-besluit heeft een externe twee exemplaren opgevraagd van bijgaand rapport. Willen
jullie dit rapport twee keer laten printen in kleur (met nietje)?
Bij voorbaat dank,
Groeten
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 25 maart 2014 08:59
Bond, dhr. J.H.M. (Jaap);
Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van;
MID/COM Communicatie; DL: MIDMTSTAF; Geldhof, mw. ing. J. (Joke);

DL:

);
Post, mw. E. (Elisabeth); Remkes,
dhr. J.W. (Johan); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;
Statengriffie; Sweet,
mw. drs. E.M. (Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd);

Onderwerp:
Bijlagen:

Vries, dhr. drs. C.P. (Chris) de
Special Hooijmaijers
Special Hooijmaijers nr. 65.pdf

Goedemorgen,
Hierbij 1 artikel mbt Hooijmaijers.
Groeten

Provincie Noord-Holland
Postbus 6177
2001 HD Haarlem
023 - 514 43 84
Copyright/Disclaimer
"De auteursrechten van de bijgesloten artikelen zijn voorbehouden. Het gebruik van dit artikel dient beperkt te
blijven tot het lezen, downloaden en printen ervan. Vermenigvuldiging of distributie van dit artikel evenals het
doorgeven ervan aan personen of organisaties die niet tot de provincie Noord-Holland behoren is niet
toegestaan"
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OM dubt nog over Distriport (Noordhollands Dagblad)

2

Special Hooijmaijers nr. 65

25/03/2014

OM dubt nog over Distriport
Noordhollands Dagblad 25-03-2014

door Martin Menger Nasleep van
zaak Hooijmaijers 'Betalers' van
steekpenningen worden onderzocht Justitie heeft onderzoekt dossier nog niet afgerond

dat de zaken worden geschikt.''

aanklacht is ingediend tegen de projectontwikkelaars. Het OM houdt wat
dit aangaat dus nog een slag om de
arm.

Daarnaast is de politicus in hoger beroep gegaan tegen zijn straf van 3 jaar
cel. Bij de rechtszaak in Haarlem
maakte de officier van justitie al duide- Copyright 2014 HDC Media B.V. /
Berkhout Het Openbaar Ministerie be- lijk dat het OM niet alleen de corruptie Noordhollands Dagblad All Rights Reslist later dit jaar of twee West-Friese aan de kant van het provinciehuis wil- served
projectontwikkelaars ook daadwerke- de aanpakken: ook de 'betalers' kwalijk worden vervolgd. Hun naam kwam men in zicht. In de dagvaarding wees
naar voren bij het corruptieonderzoek het OM onder meer op een betaling
naar ex-gedeputeerde Hooijmaijers.
van 59 mille, die Hooijmaijers in 2007
Onlangs trof een van de bedrijven die via-via kreeg voor zijn 'bemiddeling' in
in het dikke dossier werd opgemerkt de aankoop van de gronden voor het
als betaler van steekpenningen, Wa- geplande bedrijventerrein Distriport.
terfront BV, een schikking met justitie. Dat geld zou afkomstig zijn van twee
West-Friese bedrijven.
Dat is volgens woordvoerder Paul van
der Zande een van de weinige schik- Eerder plaatste de actiegroep Berkkingen in deze zaak geweest. De an- hout is Boos vraagtekens bij de stap
dere dossiers worden nog bekeken. van Koggenland om opnieuw zaken te
,,Dat beoordelen we per bedrijf'', al- doen met Zeeman.
dus de woordvoerder. ,,Dan zal blij- Burgemeester Rob Posthumus stelde
ken of we tot vervolging over gaan, of in een redactie dat door het OM geen
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Onderwerp

Persoverzicht Provincie Noord-Holland 2014-04-01 12:01:24

Van

business@anp.nl

Aan

Remkes, dhr. J.W. (Johan)

Verzonden

dinsdag 1 april 2014 12:01

Dinsdag 1 april 2014

Inhoud
Algemene zaken
Weesp neemt afscheid van burgemeester Horseling - WeesperNieuws - 31-03-2014
Koningsdag Burgemeester steelt show met oranje fiets - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Muider vraagstuk: wat doet Geert? - Gooi- en Eemlander - 01-04-2014
Van Bochove welkom geheten in Weesp - WeesperNieuws - 01-04-2014

Cultuur
Subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken herbestemming monumenten in Noord-Holland Groot Alkmaar - Dichtbij.nl - 01-04-2014
Toneeltoren Schouwburg wordt rood-wit - Hoorngids - 31-03-2014
Symposium over bevrijding Naarden in 1814 - Gemeente Naarden - 31-03-2014
Karavaan speelt waar Noord-Holland beweegt! - Gemeente Schagen - 31-03-2014
Theaterfestival Karavaan met schaftketen al eerder ‘de boer op’ - Rodi.nl - 31-03-2014
Jagen op sagen en legendes - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Het Grote Huis 150 jaar in beeld - Kompas regiokrant - 01-04-2014
Fietsmarathon door duinen - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
’Schagenaars hechten waarde aan bomen’ - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Subsidie voor onderzoek naar herbestemming monumenten - Noordhollands Dagblad - 01-042014
Hoop op herbestemming - Haarlems Dagblad - 01-04-2014
’Meer oog voor kleine verhalen’ - Gooi- en Eemlander - 01-04-2014
Iconische veteraan - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Donderdag presentatie resultaat Planet Texel - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Karavaan met schaftketen op pad - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Omringdijk als podium van 126 kilometer - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
’Ontstaan Schermer uitleggen’ - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014

Economie landbouw energie
Twee miljoen euro voor verduurzaming bedrijventerreinen - www.rodi.nl - 01-04-2014
Nog geen windmolens langs de Afsluitdijk - BN DeStem - 01-04-2014

Weer kritiek windparken dicht op kust - Haarlems Dagblad - 01-04-2014
Provincies houden vast aan invoering behandelbedrag Faunafonds - Boerderij.nl - 31-03-2014
Afsluitdijk valt voorlopig af als locatie voor windmolens - Eindhovens Dagblad - 31-03-2014
Groot windmolenpark in voormalige Wieringermeer - RTV Noordkop - 31-03-2014
Rijk wijst elf gebieden aan voor aanleg grote windmolenparken - Het Financieele Dagblad - 0104-2014
Elf nieuwe parken voor windmolens - Algemeen Dagblad - 01-04-2014
’Mooi gras over Distriport’ - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Windmolenpark op elf plaatsen in Nederland - De Volkskrant - 01-04-2014
Groen licht voor zonnecellenveld - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Groen licht voor windmolenpark Wieringermeer - RTV Noord-Holland - Nieuws - 31-03-2014
Kabinet volgt provincies in aanwijzing 11 gebieden voor windenergie op land - Stroomnieuws
- 01-04-2014

Groen
Even lekker uitbuiken - Noordhollands Dagblad editie Schagen - 01-04-2014
Nieuw Leven in het Veen - Wijdemeerse Webkrant - 01-04-2014
’Zorgen in duingebied zijn terug’ - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
2013 ’goed jaar’ voor Het Twiske, barbecue grote trekker - Noordhollands Dagblad - 01-042014
Tennisbaan toekomstgericht - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Lentewandeling rond Amstelmeer - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Einde voor camping in duinen - Haarlems Dagblad - 01-04-2014
Roompot neemt een van de grootste campings van Noord-Holland over - Pretwerk.nl - 01-042014
Fietsmarathon door duinen - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014

Milieu
2013 ’goed jaar’ voor Het Twiske, barbecue grote trekker - Noordhollands Dagblad - 01-042014
LED-lamp laat het licht zien - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
Weer kritiek windparken dicht op kust - Haarlems Dagblad - 01-04-2014

Ruimtelijke ordening
'Mooi gras over Distriport' - Noordhollands Dagblad / editie Enkhuizer Courant - 01-04-2014
Muider vraagstuk: wat doet Geert? - Gooi- en Eemlander - 01-04-2014
Hoop op herbestemming - Haarlems Dagblad - 01-04-2014
Bestemmingplan nu definitief - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014

Veiligheid
[Foto's] Een kijkje in de nieuwe Coentunnel; Wordt dit de redding voor de automobilist? RTV Noord-Holland - Nieuws - 31-03-2014

Verkeer en vervoer
'Bypass' naar A1 en Muiden in gebruik genomen - WeesperNieuws - 31-03-2014
Postuum eerbetoon aan veerdienst Amsterdam–Velsen - OV Magazine.nl - 01-04-2014
Coentunnel op haar na klaar - De Telegraaf - 01-04-2014
Randweg gaat vandaag open - Noordhollands Dagblad - 01-04-2014
’Verkeer Hagelingerweg veiliger’ - IJmuider Courant - 01-04-2014
Werkzaamheden aan de Schipholbruggen A9 - Gemeente Amstelveen - 01-04-2014
Eerste Coentunnel na renovatie bijna inzetbaar - Haarlems Dagblad - 01-04-2014

Water
Eind april ontwerp attractie Vismigratierivier Afsluitdijk - Wieringercourant meerbode - 01-042014
Afsluitdijk blijft tot 2020 vrij van windmolens - Haarlems Dagblad - 01-04-2014

Zorg en welzijn
Parlan neemt WinCare als centraal jeugdhulpplatform - Skipr - 31-03-2014
Bundeling werkvormen voor cliëntenparticipatie in de Jeugdzorg - Landelijke Organisatie
Clientenraden - LOC - 01-04-2014

Algemene zaken
Weesp neemt afscheid van burgemeester Horseling- WeesperNieuws
WEESP - Een goed bestuurder, recht door zee, maar bovenal met humor. Dat is in het kort
burgemeesterschap Bart Horseling. Maandagmiddag namen collega's, vrienden, familie en andere
belangstellenden afscheid van Horseling als burgemeester. Bart Horseling is met pensioen. Op het
stadhuis werd een afscheidsborrel gehouden. De middag bestond uit twee gedeelten: een officieel
deel met...
WeesperNieuws

2014-03-31
Naar boven
Koningsdag Burgemeester steelt show met oranje fiets - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_01 /editie WAT /auteur HDC Media De Rijp De burgemeester van Graft-De
Rijp racet de komende weken op een flitsende oranje fiets door haar gemeente. Ria Oosterop-Van
Leussen kreeg de tweewieler gistermiddag aangeboden door Ondernemersbelang Graft-De Rijp.
De fiets is niet alleen voor woon-werkverkeer, want Oosterop doet op 13 april met de Rijper
wielerclub Tandje Erbij mee...

Naar boven
Muider vraagstuk: wat doet Geert? - Gooi- en Eemlander
01-04-2014 /pagina gio_05 /editie GHI /sectie GHI_Regio_ /auteur HDC Media Muiden Leek het in
Muiden met het KNSF-terrein eindelijk in kannen en kruiken, wordt het opnieuw spannend.
Vandaag spreekt de Tweede Kamer zich uit over een motie die SP en PvdA vorige week indienden
met de bedoeling drie belangrijke projecten in Muiden onder de Crisis- en Herstelwet uit te halen.
Minister Schultz...
Naar boven
Van Bochove welkom geheten in Weesp- WeesperNieuws
WEESP - Bas Jan van Bochove is begonnen als burgemeester van Weesp. Hij is dinsdagochtend
welkom geheten op het stadhuis. Van Bochove werd opgewacht door wethouder Frida Dasselaar
en gemeentesecretaris Cees Rootjes. Hij kreeg een rondleiding door het stadhuis en kreeg zijn
kamer te zien. Hij toonde zich zeer geïnteresseerd in het oude stadhuis. Van Bochove vertelde
meteen...
WeesperNieuws

2014-04-01
Naar boven

Cultuur
Subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken herbestemming monumenten in Noord-HollandGroot Alkmaar - Dichtbij.nl
(Foto: ANP) 1 / 1 ALKMAAR - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten voor 2014
€ 100.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken naar
herbestemming van monumenten en identiteitsbepalende gebouwen in Noord-Holland. Deze
regeling bestaat sinds 2012 en is vanwege groot succes opnieuw opengesteld. De provincie wil met
de subsidie onderzoek stimuleren...
Groot Alkmaar - Dichtbij.nl

2014-04-01
Naar boven
Toneeltoren Schouwburg wordt rood-wit- Hoorngids
HOORN - Schouwburg het Park op de Westerdijk ziet er vanaf 1 september 2014 compleet anders
uit. Om het 10-jarige jubileum op te luisteren heeft de Schouwburg besloten de toneeltoren in de
huiskleuren rood en wit te schilderen. Naast vele jubileumvoorstellingen, speciale evenementen en
een feest rondom de opening van het culturele seizoen, wilde het Park iets bijzonders doen.
Directeur Roel...
Hoorngids

2014-03-31
Naar boven
Symposium over bevrijding Naarden in 1814- Gemeente Naarden
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Naarden werd bevrijd van de Fransen. Om dit te vieren en te
herdenken vinden in de komende maanden diverse activiteiten plaats. Om te beginnen op 11 april
2014. Dan is er een interessant symposium in het Stadhuis van Naarden. Op 12 mei 1814 verlieten
Napoleons soldaten Naarden. De Vesting was zo ongeveer het laatste stukje Nederland dat van het
Franse juk...

Gemeente Naarden

2014-03-31
Naar boven
Karavaan speelt waar Noord-Holland beweegt!- Gemeente Schagen
Van donderdag 8 mei tot en met maandag 9 juni reist theaterfestival Karavaan langs zes
betekenisvolle locaties in Noord-Holland: Zeedijk Petten, Zandvoort, Missiehuis Hoorn, Ecodorp
Vliegveld Bergen, Willibrord Heiloo en Slootdorp. Met locatievoorstellingen in combinatie met een
prikkelend festivalprogramma vertelt Karavaan de verhalen die schuilgaan achter die plekken.
Maakbaarheid van land,...
Gemeente Schagen

2014-03-31
Andere websites: Rodi.nl
Naar boven
Theaterfestival Karavaan met schaftketen al eerder ‘de boer op’- Rodi.nl
HOORN - Reizend theaterfestival Karavaan strijkt van donderdag 8 mei tot en met maandag 9 juni
neer op zes betekenisvolle locaties in Noord-Holland, waaronder Hoorn. In de aanloop naar het
festival staat Karavaan tussen 27 maart en 3 mei met de gele Karavaan-schaftketen op een
centrale plek in de omgeving van de speellocaties. Inwoners, lokale ondernemers, andere
organisaties en verenigingen...
Rodi.nl

2014-03-31
Naar boven
Jagen op sagen en legendes - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_10 /editie ENK /auteur merlin mulder door Merlin Mulder Vrouwen openen
online platform als verzamelplek Noord-Holland is vele legendes, mythes en sagen rijk, maar lang
niet iedereen kent ze. Daar moet verandering in komen, vinden Josephine Vollbehr en Judith van
Lunsen. Hoorn Ze verzamelen alle volksverhalen, mythes en legendes die er in...
Naar boven
Het Grote Huis 150 jaar in beeld - Kompas regiokrant
Landsmeer - Voor de in Oostzaan geboren Maria Dral, de jongste dochter van een fietsenmaker uit
een gezin van vier kinderen, voelt het bijzonder om eigenaar te zijn van de door Simon Dirksz.
Goede in 1863 gebouwde villa in sobere eclectische trant aan de Dorpsstraat 54 in Landsmeer. Het
huis staat bekend als het ‘Grote Huis’ van eierhandelaar S.S. Goede (Meester de Wit). Onder het...
Naar boven
Fietsmarathon door duinen - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ZAA /auteur HDC Media Bergen Fietsliefhebbers kunnen op
zondag 25 mei voor het goede doel meedoen aan de Nationale Fietsmarathon. De route in NoordHolland loopt vanuit Bergen door het duingebied naar Alkmaar en Schoorl. In alle twaalf provincies
zijn routes uitgestippeld van 42 kilometer: marathonafstand. Deelnemers kunnen zich laten
sponsoren ten...
Andere kranten: Noordhollands Dagblad

Naar boven
’Schagenaars hechten waarde aan bomen’ - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_03 /editie SCH /auteur marten visser door Marten Visser Schagen De
inwoners van de gemeente Schagen hechten veel waarde aan bomen in hun omgeving. Tot die
conclusie komt de gemeente naar aanleiding van de inventarisatie die wordt gemaakt van
waardevolle bomen. Zo’n vierhonderd Schagenaars gaven hun mening. Een deel van de
reageerders zou graag zien...
Naar boven
Subsidie voor onderzoek naar herbestemming monumenten - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ZAA /auteur HDC Media Haarlem Eigenaars van leegstaande
monumenten kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van
herbestemming. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor 100.000 euro beschikbaar. De regeling
bestaat sinds 2012 en is vanwege groot succes opnieuw opengesteld. In 2012 en 2013 zijn meer
subsidieaanvragen binnengekomen...
Andere kranten: Noordhollands Dagblad
Naar boven
Hoop op herbestemming - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_11 /editie HAA /auteur ruud vader door Ruud Vader Het stichtingsbestuur
van de camping probeert alles op alles te zetten om sluiting te voorkomen of in ieder geval uit te
stellen. Volgens voorzitter Eldert Grootendorst wil Defensie het terrein achtereenvolgens aanbieden
aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de provincie, de gemeente, projectontwikkelaars
en...
Naar boven
’Meer oog voor kleine verhalen’ - Gooi- en Eemlander
01-04-2014 /pagina gio_02 /editie GHI /sectie GHI_Regio_ /auteur eddie de paepe
e.de.paepe@hdcmedia.nl door Eddie de Paepe D66-coryfee schrijft boek Columns en reportages
van Barend Smit Hilversum Na ’Het Getemde Denken’ (2005) ligt nu ’In de verte’ in de winkel, het
tweede boek met columns en reportages van de Hilversumse D66-coryfee Barend Smit. De...
Naar boven
Iconische veteraan - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie WAT /auteur marjolein eijkman m.eijkman@hdcmedia.nl door
Marjolein Eijkman Hoorn De grote deuren van de werkplaats van de Museumstoomtram in Hoorn
staan wijd open en onthullen een majestueus glimmende Bello. Toegegeven, er moet nog veel
gebeuren, maar ze is niet meer zo onttakeld als enkele maanden geleden. Eind april moet ze klaar
zijn. Alle lagers en andere...
Naar boven
Donderdag presentatie resultaat Planet Texel - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie HEL /auteur nico volkerts door Nico Volkerts Texel Donderdag
kunnen belangstellende burgers kennis nemen wat de honderdduizend euro heeft opgeleverd die
Texel gestoken heeft in het project Planet Texel. De bijeenkomst vindt plaats in Cinema Texel van
19.30 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. Doel van Planet Texel,
uitgevoerd...
Naar boven
Karavaan met schaftketen op pad - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ZAA /auteur HDC Media Bergen Theaterfestival Karavaan reist
van donderdag 8 mei tot en met maandag 9 juni langs Zeedijk Petten, Zandvoort, Missiehuis Hoorn,
Ecodorp Vliegveld Bergen, Willibrord Heiloo en Proefboerderij Slootdorp. In de aanloop daar
naartoe staat Karavaan met gele schaftketen op een centrale plek nabij de speellocaties. Hier
kunnen...
Andere kranten: Noordhollands Dagblad
Naar boven
Omringdijk als podium van 126 kilometer - Noordhollands Dagblad

01-04-2014 /pagina gio_08 /editie ALK /auteur ed dekker ed.dekker@hdcmedia.nl door Ed Dekker
Cultuur, recreatie, producten, sport Dijk kent kanjers, wakers en iconen Schagen Op nog geen 25
kilometer van Amsterdam ligt de Westfriese Omringdijk, een wonder van menselijke hand. Dit 126
kilometer lange lint is een schitterend podium voor culinaire streekproducten, sport, cultuur en
recreatie....
Naar boven
’Ontstaan Schermer uitleggen’ - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ALK /auteur arie bergwerff a.bergwerff@hdcmedia.nl door Arie
Bergwerff Vrijdagavond viering van vijftig jaar molenbeheer in de polder Schermerhorn ,,We willen
in de Museummolen het verhaal over het ontstaan van de Schermer beter gaan vertellen.’’ Bob Kiel
is secretaris van de Schermer Molens Stichting. ,,We willen de tentoonstellingsruimte anders...
Naar boven

Economie landbouw energie
Twee miljoen euro voor verduurzaming bedrijventerreinen- www.rodi.nl
MEDEMBLIK – De Provincie Noord-Holland investeert twee miljoen in het verduurzamen van
verouderde bedrijventerreinen. Ondernemers die gevestigd zijn op deze terreinen kunnen
gezamenlijk (minimaal twee ondernemers) of via een bedrijvenvereniging een aanvraag voor
subsidie bij de provincie indienen. In Medemblik gaat het om de terreinen WFO, Overspoor Oost,
Westerpoort/Spoorstraat en Overleek....
www.rodi.nl

2014-04-01
Naar boven
Nog geen windmolens langs de Afsluitdijk - BN DeStem
01-04-2014 /pagina 15 /editie Roosendaal / Bergen op Zoom, Breda / Oosterhout / Etten-Leur /
Moerdijk, Bergen op Zoom, Etten-Leur Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Breda /sectie
ECO_ECONOMIE DEN HAAG - De Afsluitdijk valt voorlopig weg als locatie voor grote windparken.
Dat blijkt uit de Structuurvisie Wind op Land, die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Als
gevolg daarvan worden tot...
Andere kranten: Eindhovens Dagblad - Brabants Dagblad
Naar boven
Weer kritiek windparken dicht op kust - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie HAA /auteur dimitri walbeek d.walbeek@hdcmedia.nl door Dimitri
Walbeek Zandvoort Het Rijk moet extra onderzoek doen voordat het dicht op de kust in de
Noordzee nieuwe plekken aanwijst voor de bouw van windmolenparken. Die oproep doet de
landelijk Commissie voor de Milieueffectrapportage. Deze onafhankelijke club deskundigen plaatst
kanttekeningen bij...
Andere kranten: IJmuider Courant
Naar boven
Provincies houden vast aan invoering behandelbedrag Faunafonds- Boerderij.nl
Den Haag - De provincies houden vast aan de invoering van een behandelbedrag voor het
Faunafonds per 1 oktober dit jaar.
Boerderij.nl

2014-03-31
Naar boven

Afsluitdijk valt voorlopig af als locatie voor windmolens- Eindhovens Dagblad
NIJMEGEN - De Afsluitdijk valt voorlopig af als locatie voor grote windparken. Dat blijkt uit de
Structuurvisie Wind op Land, die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Als gevolg daarvan
worden tot 2020 geen windmolens neergezet langs de Afsluitdijk. Voor die periode gaat de
voorkeur uit naar locaties waarvoor meer draagvlak is, meldt het kabinet. In de structuurvisie zijn 11
locaties...
Eindhovens Dagblad

2014-03-31
Andere websites: Provinciale Zeeuwse Courant - BN DeStem
Naar boven
Groot windmolenpark in voormalige Wieringermeer- RTV Noordkop
HOLLANDS KROON - Het kabinet heeft na overleg met provincies definitief 11 gebieden
aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. De provincies hebben zelf de
gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten. Provincies wijzen daarnaast
een aantal locaties aan voor kleinere windparken. De gebieden staan in de Structuurvisie
Windenergie op Land, die de ministers...
RTV Noordkop

2014-03-31
Naar boven
Rijk wijst elf gebieden aan voor aanleg grote windmolenparken - Het Financieele Dagblad
01-04-2014 /pagina 7 /sectie Economie & Politiek Amsterdam Het kabinet heeft na overleg met de
provincies definitief elf gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken. De
provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het geschiktst achten. De
gebieden staan in de Structuurvisie Windenergie op Land, die de ministers Melanie Schultz van
Haegen van...
Naar boven
Elf nieuwe parken voor windmolens - Algemeen Dagblad
01-04-2014 /pagina 11 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur ANP den haag | Op 11 plekken in
Nederland komt een groot windmolenpark op land. Het kabinet heeft deze gebieden, die de
provincies vorig jaar zelf hadden aangedragen, nu definitief vastgesteld. De windturbines moeten in
2020 gezamenlijk 6000 megawatt realiseren. Ze komen in de gebieden Eemshaven, Delfzijl, N33...
Naar boven
’Mooi gras over Distriport’ - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_07 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl door Martin
Menger SP: plan verzandt tot rommeldossier Provincie onderzoekt opnieuw behoefte bedrijfsgrond
’De juichende toon is nu wel verdwenen’ Berkhout De 59 hectare grond waarop bij Berkhout het
bedrijvenpark Distriport moet komen, levert op dit moment geld op als verpacht grasland. De
provincie...
Naar boven
Windmolenpark op elf plaatsen in Nederland - De Volkskrant
01-04-2014 /pagina 11 /sectie Binnenland /auteur VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER KAYA
BOUMA AMSTERDAM Op elf plaatsen in Nederland komt een groot windmolenpark op land. De
locaties daarvoor zijn vorig jaar door de provincies aangedragen en nu door het kabinet
vastgesteld. Ministers Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Henk Kamp
(Economische Zaken) presenteerden maandag de...

Naar boven
Groen licht voor zonnecellenveld - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_06 /editie ALK /auteur robert jan van der woud
r.van.der.woud@hdcmedia.nl door Robert Jan van der Woud Oudkarspel Het zonnepanelenpark op
bedrijventerrein Breekland mag er komen. Het college legt een negatief advies van de
welstandscommissie naast zich neer, omdat er ’redenen van economisch of maatschappelijk
belang’ zwaarder wegen. Het gebeurt zelden dat het oordeel...
Naar boven
Groen licht voor windmolenpark Wieringermeer- RTV Noord-Holland - Nieuws
WIERINGERMEER De kogel is door de kerk. Het windmolenpark in Wieringermeer komt er
definitief. Dat schrijven de ministers Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Henk
Kamp (Economische Zaken) in hun Structuurvisie Windenergie op Land, die ze maandag naar de
Tweede Kamer stuurden. De provincie Noord-Holland had Wieringermeer vorig jaar zelf
aangewezen als locatie voor een nieuw...
RTV Noord-Holland - Nieuws

2014-03-31
Naar boven
Kabinet volgt provincies in aanwijzing 11 gebieden voor windenergie op land- Stroomnieuws
Het kabinet heeft na overleg met provincies definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn
voor grote windmolenparken op land. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij
daarvoor het meest geschikt achten. Provincies wijzen daarnaast een aantal locaties aan voor
kleinere windparken. De gebieden staan in de Structuurvisie Windenergie op Land, die de ministers
Schultz van
Stroomnieuws

2014-04-01
Naar boven

Groen
Even lekker uitbuiken - Noordhollands Dagblad editie Schagen
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie SCH /auteur marten visser m.visser@hdcmedia.nl door Marten
Visser Nieuw natuurgebied ’luilekkerland’ voor vogels Grond met extra wormen aangevoerd Vogels
kunnen uitrusten na fourageren op strekdammen Callantsoog Het nieuwe natuurgebied ten
noorden van Callantsoog is een prachtig plekje om even lekker uit te buiken. Voor de vogels die net
op de...
Naar boven
Nieuw Leven in het Veen- Wijdemeerse Webkrant
In het najaar van 2014 start Natuurmonumenten met werkzaamheden in het Vechtplassengebied
om te zorgen dat het landschap voldoende open blijft. persbericht Nieuw leven in het veen van de
Vechtplassen In het najaar van 2014 start Natuurmonumenten met werkzaamheden in het
Vechtplassengebied om te zorgen dat het landschap voldoende open blijft en het water schoner
wordt. Op verschillende...
Wijdemeerse Webkrant

2014-04-01

Naar boven
’Zorgen in duingebied zijn terug’ - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_06 /editie SCH /auteur hans brandsma h.brandsma@hdcmedia.nl door
Hans Brandsma Schoorl Er ging ’slechts’ tweehonderd vierkante meter van de Schoorlse Duinen
verloren, maar de angst is er weer ingeslopen bij bewoners en brandweerlieden. Drie kleine
duinbranden teisterden zondag het gebied. ,,En ze hadden geen natuurlijke oorzaak’’, weet
burgemeester Hetty Hafkamp....
Naar boven
2013 ’goed jaar’ voor Het Twiske, barbecue grote trekker - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_03 /editie ZAA /auteur ronald massaut door Ronald Massaut Oostzaan
Recreatiegebied Het Twiske heeft over 2013 opnieuw meer bezoekers getrokken. Voorlopige cijfers
spreken van 1,3 miljoen tegen 1,2 miljoen in 2012. Daarmee lijkt het recreatiegebied, gelegen
tussen Oostzaan en Den Ilp-Landsmeer, verder te herstellen van de forse bezoekersdaling na de
introductie van betaald...
Naar boven
Tennisbaan toekomstgericht - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina rtR_01 /editie HEL /auteur michelle franssen door Michelle Franssen
Vernieuwd TVJ presenteert gloednieuw terras en vlag Inspiratie uit duinen, zon, zee en strand
Julianadorp Verlichting op de banen, een vernieuwde uitstraling van het complex en een groeiend
ledenaantal. Op de open dag van tennisvereniging Julianadorp zijn zaterdagmiddag alleen maar
positieve berichten...
Naar boven
Lentewandeling rond Amstelmeer - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_09 /editie SCH /auteur HDC Media Van Ewijcksluis Voor een
lentewandeling over dertien kilometer rond het Amstelmeer neemt de gids van Landschap NoordHolland geïnteresseerden zondag 6 april mee van 9 tot 13 uur. De route, bedoeld om te genieten
van de vogels en andere natuur onderweg, begint bij het uitkijkpunt op de Amsteldiepdijk.
Aanmelden tot zaterdag via...
Naar boven
Einde voor camping in duinen - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_10 /editie HAA /auteur margot klompmaker m.klompmaker@hdcmedia.nl
door Margot Klompmaker Verborgen in de duinen van Overveen ligt een familiecamping van
Defensie. Al tientallen jaren komen hier gezinnen vakantie vieren. De eenvoudige camping is
immens populair. Maar de idylle is voorbij. Defensie wil de camping opdoeken. Dit is het laatste
seizoen. Overveen Het is...
Naar boven
Roompot neemt een van de grootste campings van Noord-Holland over- Pretwerk.nl
1 april 2014 door Redactie Reageer Roompot Vakanties heeft één van de grootste campings van
Noord-Holland, vier-sterren camping Callassande in Callantsoog, overgenomen. Callassande
maakt daardoor nu onderdeel uit van de grootste vakantie-organisatie van Nederland. De
overname beslaat het gehele kampeerbedrijf, waaronder een overdekt zwembad met waterglijbaan,
een restaurant, diverse...
Pretwerk.nl

2014-04-01
Naar boven
Fietsmarathon door duinen - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_04 /editie ZAA /auteur HDC Media Bergen Fietsliefhebbers kunnen op
zondag 25 mei voor het goede doel meedoen aan de Nationale Fietsmarathon. De route in NoordHolland loopt vanuit Bergen door het duingebied naar Alkmaar en Schoorl. In alle twaalf provincies

zijn routes uitgestippeld van 42 kilometer: marathonafstand. Deelnemers kunnen zich laten
sponsoren ten...
Andere kranten: Noordhollands Dagblad
Naar boven

Milieu
2013 ’goed jaar’ voor Het Twiske, barbecue grote trekker - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_03 /editie ZAA /auteur ronald massaut door Ronald Massaut Oostzaan
Recreatiegebied Het Twiske heeft over 2013 opnieuw meer bezoekers getrokken. Voorlopige cijfers
spreken van 1,3 miljoen tegen 1,2 miljoen in 2012. Daarmee lijkt het recreatiegebied, gelegen
tussen Oostzaan en Den Ilp-Landsmeer, verder te herstellen van de forse bezoekersdaling na de
introductie van betaald...
Naar boven
LED-lamp laat het licht zien - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_11 /editie KEN /auteur gwendelyn luijk door Gwendelyn Luijk IJmuiden
Henk Schoorl is het lichtend voorbeeld van de duurzame coöperatie Energiek Velsen, die streeft
naar bewustwording onder huizenbezitters op lokaal niveau. Energiek Velsen werd in 2013
opgericht door twee man en telt inmiddels zeventig leden. ,,We willen laten zien dat duurzaamheid
absoluut niet ten...
Andere kranten: IJmuider Courant
Naar boven
Weer kritiek windparken dicht op kust - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_08 /editie HAA /auteur dimitri walbeek d.walbeek@hdcmedia.nl door Dimitri
Walbeek Zandvoort Het Rijk moet extra onderzoek doen voordat het dicht op de kust in de
Noordzee nieuwe plekken aanwijst voor de bouw van windmolenparken. Die oproep doet de
landelijk Commissie voor de Milieueffectrapportage. Deze onafhankelijke club deskundigen plaatst
kanttekeningen bij...
Andere kranten: IJmuider Courant
Naar boven

Ruimtelijke ordening
'Mooi gras over Distriport' - Noordhollands Dagblad / editie Enkhuizer Courant
01-04-2014 /pagina gio_07 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl door Martin
Menger SP: plan verzandt tot rommeldossier Provincie onderzoekt opnieuw behoefte bedrijfsgrond
’De juichende toon is nu wel verdwenen’ Berkhout De 59 hectare grond waarop bij Berkhout het
bedrijvenpark Distriport moet komen, levert op dit moment geld op als verpacht grasland. De
provincie...
Naar boven
Muider vraagstuk: wat doet Geert? - Gooi- en Eemlander
01-04-2014 /pagina gio_05 /editie GHI /sectie GHI_Regio_ /auteur HDC Media Muiden Leek het in
Muiden met het KNSF-terrein eindelijk in kannen en kruiken, wordt het opnieuw spannend.
Vandaag spreekt de Tweede Kamer zich uit over een motie die SP en PvdA vorige week indienden
met de bedoeling drie belangrijke projecten in Muiden onder de Crisis- en Herstelwet uit te halen.
Minister Schultz...
Naar boven
Hoop op herbestemming - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_11 /editie HAA /auteur ruud vader door Ruud Vader Het stichtingsbestuur
van de camping probeert alles op alles te zetten om sluiting te voorkomen of in ieder geval uit te
stellen. Volgens voorzitter Eldert Grootendorst wil Defensie het terrein achtereenvolgens aanbieden
aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de provincie, de gemeente, projectontwikkelaars
en...
Naar boven

Bestemmingplan nu definitief - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_06 /editie ALK /auteur van onze verslaggever Noord-Scharwoude De
bezwaarmakers tegen het plan om woningen te bouwen op het voormalige Veilingterrein in NoordScharwoude, zijn door de Raad van State in het ongelijk gesteld. De gemeente Langedijk heeft dat
bekendgemaakt. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk, en kan zonder risico’s begonnen
worden met...
Naar boven

Veiligheid
[Foto's] Een kijkje in de nieuwe Coentunnel; Wordt dit de redding voor de automobilist?RTV Noord-Holland - Nieuws
AMSTERDAM Het moet de redding worden voor de automobilist: de nieuwe Coentunnel. De tunnel
moet gaan leiden tot minder files in de ochtend spits en is "op een haar na af", zegt Rijkswaterstaat.
Er wordt nu druk getest of de alles veilig is. Halverwege dit jaar zou de tunnel open moeten gaan
voor auto's. Onze verslaggever kreeg vandaag alvast een rondleiding.
RTV Noord-Holland - Nieuws

2014-03-31
Naar boven

Verkeer en vervoer
'Bypass' naar A1 en Muiden in gebruik genomen- WeesperNieuws
WEESP - Wie van en naar de A1 in Muiden rijdt, maakt sinds dit weekend een lus door de
Bloemendalerpolder. De Korte Muiderweg is verlegd voor de bouw van het nieuwe aquaduct van de
A1. Door de weg (daar: Weesperweg) een stuk in de polder te leggen, is ruimte vrijgekomen voor
de werklui om aan weerszijden van de Vecht te werken aan het nieuwe aquaduct en de nieuwe
Spieringbrug voor het...
WeesperNieuws

2014-03-31
Naar boven
Postuum eerbetoon aan veerdienst Amsterdam–Velsen - OV Magazine.nl
De veerdienst Amsterdam–Velsen van vervoerder Connexxion, in december 2013 opgedoekt door
de provincie Noord-Holland vanwege de te lage kostendekking, heeft in het laatste jaar van zijn
bestaan een 8,8 gescoord. Dat is het hoogste cijfer ooit. “Kennelijk hebben de reizigers nog
eenmaal willen aangeven hoezeer zij deze dienst hebben gewaardeerd •, schrijft het
Kennisplatform Verkeer en...
OV Magazine.nl

2014-04-01
Naar boven
Coentunnel op haar na klaar - De Telegraaf
01-04-2014 /pagina 011 /sectie Amsterdam /auteur Kuijpers, Theo door Theo Kuijpers
AMSTERDAM, dinsdag De renovatie van de oude Coentunnel is voor 99% klaar. Al een paar
maanden worden de veiligheidssystemen volop getest zodat medio dit jaar er definitief een eind
aan het fileleed ten noorden van Amsterdam komt. ž De werkzaamheden zijn op een haar na
gevild •, aldus Jan Rienstra van...

Naar boven
Randweg gaat vandaag open - Noordhollands Dagblad
01-04-2014 /pagina gio_01 /editie KEN /auteur HDC Media Beverwijk Nee, het is geen grap. De
Oostelijke Doorverbinding gaat vandaag open voor verkeer, na de ochtendspits. Gisteren werd de
laatste hand gelegd aan de nieuwe weg tussen de Parallelweg en de A9, maar morgen in de loop
van de dag, belooft de gemeente Beverwijk, gaan de hekken weg en kan er over de weg gereden
worden....
Naar boven
’Verkeer Hagelingerweg veiliger’ - IJmuider Courant
01-04-2014 /pagina gio_01 /editie IJC /sectie IJC_Regio_ /auteur carlo nijveen door Carlo Nijveen
Santpoort-Noord Fietsers en automobilisten zullen elkaar na de herinrichting van de rotonde
Hagelingerweg-Santpoortse Dreef waarschijnlijk minder vaak in de weg zitten. Bij de vernieuwing
van de rotonde in Santpoort-Noord - vooruitlopend op de ingebruikname het hoogwaardig
openbaar...
Naar boven
Werkzaamheden aan de Schipholbruggen A9- Gemeente Amstelveen
Gepubliceerd op: 1 april 2014 Rijkswaterstaat voert in de weekenden van 28-31 maart en 4-7 april
2014 werkzaamheden uit aan de Schipholbruggen (A9) tussen Badhoevedorp en Amstelveen,
vlakbij afslag 6 Aalsmeer. De voegen tussen de verschillende wegdelen worden vervangen. Dit
onderhoud sluit aan bij de werkzaamheden van mei/juni 2013, toen de bruggen een nieuwe laag
asfalt kregen en het...
Gemeente Amstelveen

2014-04-01
Naar boven
Eerste Coentunnel na renovatie bijna inzetbaar - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina and_01 /editie HAA /auteur roel van leeuwen r.van.leeuwen@hdcmedia.nl door
Roel van Leeuwen Amsterdam Wanneer hij precies opengaat, dat wordt nog angstvallig geheim
gehouden, maar de heropening van de (eerste) Coentunnel kan niet lang meer op zich laten
wachten. Het project bevindt zich in de laatste testfase. Na de opening van de tweede Coentunnel
werd de bijna...
Andere kranten: Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad
Naar boven

Water
Eind april ontwerp attractie Vismigratierivier Afsluitdijk - Wieringercourant meerbode
01-04-2014 /pagina 1 /editie WMB KORNWERDERZAND - De Stichting Landschapstheater en
Meer (SLEM) gaat een ontwerp maken voor een belevingsattractie bij de Vismigratierivier. Dat
wordt gemeld door de Waddenvereniging. Eind april moet er een concept liggen waarmee de
ambities van het programma De Nieuwe Afsluitdijk op het gebied van educatie, informatie en
recreatie gerealiseerd worden. Het...
Naar boven
Afsluitdijk blijft tot 2020 vrij van windmolens - Haarlems Dagblad
01-04-2014 /pagina and_01 /editie LDN /auteur van onze verslaggever Den Haag De Afsluitdijk valt
voorlopig weg als locatie voor grote windparken. Dat blijkt uit de Structuurvisie Wind op Land, die
gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. En daarin staat dat tot 2020 geen windmolens worden
neergezet langs de Afsluitdijk. Voor die periode gaat de voorkeur uit naar locaties waarvoor meer...
Naar boven

Zorg en welzijn
Parlan neemt WinCare als centraal jeugdhulpplatform- Skipr
Geplaatst op 31 maart 2014 door: Skipr Redactie Parlan neemt WinCare als centraal
jeugdhulpplatform Parlan, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in Noord-Holland noord, heeft als
eerste Nederlandse jeugdhulporganisatie gekozen voor het WinCare-platform voor
gezinsondersteuning, communicatie, informatie-uitwisseling en administratie. WinCare is een
integraal ICT-platform dat...
Skipr

2014-03-31
Naar boven
Bundeling werkvormen voor cliëntenparticipatie in de Jeugdzorg- Landelijke Organisatie
Clientenraden - LOC
LOC heeft samen met Movisie, Ieder(in) en Zorgbelang een bundeling van werkvormen voor
cliëntenparticipatie in de Jeugdzorg gemaakt. In vier stappen biedt dit gemeenten handvatten om
om cliënten in de jeugdzorg te betrekken bij beslissingen. Dat is belangrijk met het oog op de
transitie van de Jeugdzorg. Zeker omdat het hier gaat om een voor gemeenten nieuw beleidsterrein
en een nieuwe...
Landelijke Organisatie Clientenraden - LOC

2014-04-01
Naar boven
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Topsportcentrum voor rugbyers - Telegraaf - 11-04-2014

Algemene zaken
Mensen - Elsevier
Beeksma naar provincie
Woordvoerder Otte Beeksma (52) van minister van Defensie Jeanine Hennis Plasschaert (VVD) wordt
donderdag 1 mei sectormanager communicatie van de provincie Noord-Holland. Beeksma werkt 21 jaar voor
Defensie en is veertien jaar woordvoerder. â€˜Na woordvoerder te zijn geweest van drie staatssecretarissen en
vijf ministers had ik zin in iets nieuws,â€™ zegt Beeksma. Op het provinciehuis in Haarlem wordt hij de hoogste
communicatieman en volgt Hans Blom (66) op die met pensioen gaat.

(c) Elsevier 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Zaandam is â€™middelpuntâ€™ van Koningsdag - Noordhollands Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie ZAA /auteur daniÃ«l verheij d.verheij@hdcmedia.nl
door DaniÃ«l Verheij

Organisatoren Koningsdag op Hemkade

Zaandam De vlaggen van Graft-De Rijp en Amstelveen wapperden gisteren eventjes naast elkaar aan de
Zaandamse Hemkade. In de aanloop naar Koningsdag, op 26 april, wisselden de twee gemeenten
succeswensen uit bij de organisatie van het evenement.
De twee gemeenten moeten het bezoek van de koninklijke familie op Koningsdag met elkaar delen. De
Hempont werd gekozen als het middelpunt tussen de twee organiserende gemeenten. Vanuit Graft-De Rijp
kwam Wielerclub Tandje Erbij aangefietst, met in het kielzog burgemeester Ria Oosterop-van Leussen. Vanuit
Amstelveen werd een fietsende burgemeester Fred de Graaf begeleid door de hardlopers van
atletiekvereniging Startbaan.
Aan de Hemkade ontmoetten de twee groepen elkaar. De fietsers uit De Rijp waren iets minder snel dan de
hardlopers uit Amstelveen, ook omdat zij nog een fietsende haringkar met zich moesten meezeulen. Maar
uiteindelijk kwamen de twee groepen tegelijkertijd aan, mede dankzij een stukje enscenering door de
verslaggever van een regionale televisiezender, die de daadwerkelijke aankomst van de groepen net had
gemist.
Na het hijsen van de vlaggen van de beide gemeenten, overhandigden de burgemeesters elkaar een presentje
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om elkaar succes te wensen met de organisatie van Koningsdag. Zo brachten de ondernemers van Graft-de
Rijp een authentiek houten haringvaatje mee voor hun medeorganisatoren uit Amstelveen.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
'Sneller alarm bij smog' - Het Parool
12-04-2014 /pagina 20 /sectie Amsterdam
Van een verslaggever
AMSTERDAM - De PvdA-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland vindt dat de overheid sneller met een
smogalarm moet komen.
Nu wordt alarm geslagen als meer dan tweehonderd microgram fijnstof in de lucht zit, wat schadelijk is voor de
gezondheid. In Frankrijk en BelgiÃ« gebeurt dat al zeventig microgram. In de tijd dat zo'n alarm geldt, wordt de
maximumsnelheid verlaagd of is een gedeeltelijk rijverbod van kracht.
Volgens PvdA-statenlid Gohdar Massom is de grenswaarde van tweehonderd microgram te hoog. 'In de praktijk
komt het daardoor nooit tot een smogalarm.'
In juni vorig jaar diende D66 in de Tweede Kamer een motie in om provincies de kans te geven al vanaf
zeventig microgram fijnstof een waarschuwing te geven. Maar daar leek geen meerderheid voor te zijn in de
Kamer en toen PvdA-staatssecretaris Wilma Mansveld zich ertegen keerde, besloot D66 de motie niet in
stemming te brengen.
'Mensen die eerder last hebben van smog, kunnen zich al op verschillende manieren op de hoogte stellen van
het smoggevaar, onder andere via het RIVM, dat actuele smoggegevens op internet zet, en via teletekst,' zei
Mansveld destijds. 'Ik denk niet dat het verstandig is als provincies met een eigen smogalarm komen.'
Begin deze maand pleitte het Longfonds (voorheen Astma Fonds) al voor een waarschuwing bij lagere
grenswaarden. Door de relatief hogere temperaturen en droogte was boven delen van Nederland meer dan
zeventig microgram fijnstof gemetenÂ¬. Het RIVM sprak toen van 'matige smog', waarbij een waarschuwing
niet noodzakelijk is.

(c) Het Parool 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Amstelveen telt af - De Telegraaf
12-04-2014 /pagina 003 /sectie Reportage /auteur Schipper, Marjolein
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De koninklijke blauwe bus is er druk aan het oefenen: kan er nou wel of niet worden gedraaid bij bakkerij
Koolhaas? Amstelveen, de laatste stad waar een verjaarsontvangst-oude-stijl wordt gehouden, telt af naar de
eerste Koningsdag op zaterdag 26 april. Over fietsnietjes, de worst van de burgemeester en: waarom nou toch
altijd weer die oude ambachten?
Het moet allemaal nog een beetje gaan leven in Amstelveen, het echte Koningsdag-gevoel. Een inwoner,
woeste bos krullen en een lunchtrommel achter op de fiets, staart met opgetrokken neus naar de fonteinen voor
het stadhuis. â€žWat is dat nou weer voor vuiligheid???â€ wijst hij op de oranje stralen die vrolijk de blauwe
lucht in klateren.
â€žDat is oranje water meneer, in verband met Koningsdagâ€ , zegt een keurig blond hockeymeisje.
â€žOranje?â€ zegt de man ongelovig. â€žDat is geen oranje! Het lijkt wel of er een hele voetbalploeg in heeft
staan plassen!â€ Het hockeymeisje fietst geschrokken weg.
Het is altijd maar een uurtje per stad, de ontvangst van de koninklijke familie op wat sinds vorig jaar opeens
Koningsdag heet. Je zou denken: neem drie trampolinespringers, vijf ringstekers, een olijke pony en een
mattenvlechter, zet er dertig hekken en honderd politiemensen omheen en klaar ben je.
Maar in Amstelveen, en ongetwijfeld ook in Graft-De Rijp waar Koning en koningin op zaterdag 26 april eerst
langsgaan, zijn al maandenlang 1400 deelnemers nagelbijtend in touw. Koningsdag wordt met militaire precisie
voorbereid en geen detail is tot nog toe aan het toeval overgelaten. Bewoners van het Stadshart in Amstelveen,
waar de festiviteiten gaan plaatsvinden, kregen deze week al een brief van maar liefst drie kantjes in de bus
over alle doâ€™s en donâ€™ts.
Niet op het dak langs de koninklijke route gaan staan, alle fietsnietjes verdwijnen maar iedereen moet wel op de
fiets komen, de parkeergarage is dicht en â€™zwaaien vanaf de balkons naar de koninklijke familieâ€™ mag
zowaar, maar: â€™mits de veiligheidssituatie het toelaatâ€™. Op een informatieavond blijken inwoners zich
vooral druk te maken over hun auto: waar moeten ze die parkeren? Kunnen ze op de feestelijke dag nog wel
met hun BMW de wijk uit? En er weer in? En: â€žAls ik mijn schoonmoeder wil laten overkomen uit Eindhoven,
hoe laat moet ze dan Amstelveen binnen zijn?â€
Vaandels Op het grote Stadsplein is er, op enkele vaandels na, nog bar weinig oranje te bespeuren. Maar dat
gaat heel snel heel erg goed komen, weet Hugo van der Kooij, samen met een speciale programmawerkgroep
de spin in het web als het om de organisatie gaat. Druk-druk-druk is hij, al sinds december fulltime met
Koningsdag bezig, zwaaiend met mappen vol paperassen: â€žIk ga nu weer naar een vergadering! Rode Kruis
geloof ik, ja wat is het ook weer?â€
Van der Kooij kreeg de laatste maand heel wat fotoâ€™s van aantrekkelijke dochters in handen geduwd: â€žOf
er nog iemand bloemen mocht aanbieden soms?â€ zegt hij hoofdschuddend. En ook welhaast alle
basisscholen hebben zich trappelend aangemeld om mee te mogen doen: â€žDan moet je soms keihard
keuzes maken. En ja, dan hoor je wel eens een lelijk woord vallen.â€
December en januari waren de drukste maanden voor de organisatie, toen moest worden beslist welke
verenigingen en organisaties zich mogen presenteren en op wat voor manier. â€žEr zaten heel wat wilde
plannen bij. Een peloton straaljagers laag over Amstelveen laten scheren, dat soort werk. Het moet natuurlijk
wel realistisch blijven. En je hebt natuurlijk maar een uur, daar kun je niet iedereen in proppen. Nu is het
bijslijpen geblazen. Dat die vijf voetballertjes een gouden bal gaan hooghouden in plaats van een gewone bal,
de details dus.â€
Kroning Vorig jaar beleefden Van der Kooij en de andere organisatoren een zwarte dag toen bekend werd dat
Koninginnedag, voor 2013 gepland in Graft-De Rijp en Amstelveen, niet door zou gaan in verband met de
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kroning. â€žDan denk je wel even: heb Ãk dat??? Het programma was natuurlijk al grotendeels rond en
voorbereid. Gelukkig werd al snel bekend dat we een tweede kans kregen, en een unieke: de eerste
Koningsdag.â€ En hoogstwaarschijnlijk de laatste in deze stijl, maar aan die voorspellingen durft niemand
zich te wagen.
Voor (waarnemend) burgemeester Fred de Graaf heeft het ontvangen van de koninklijke familie een donkere
kant gekend. Op Koninginnedag 2009, toen Karst Tates in Apeldoorn met desastreuze gevolgen dwars door de
afzettingen heen scheurde en er acht doden vielen, was hij er als burgervader bij. â€žEen Apeldoornse krant
kopte laatst: De Graaf is het drama voorbijâ€ , zegt de burgemeester in het stadhuis. â€žEn dat klopt ook wel.
Het is een dramatisch gebeuren dat me altijd bij zal blijven. Maar ik kan niet de hele dag met die gedachten
gaan rondlopen nu. Amstelveen verdient een eigen, mooie Koningsdag.â€
Natuurlijk zijn alle veiligheidsvoorzorgen ruim genomen: â€žTegen waxinelichtjes-gooiers, Damschreeuwers en
God weet wat we verder nog in dit landje hebben rondlopen. Je moet een balans vinden tussen feestelijk aan
de ene kant en veilig en waardig aan de andere. Maar je kunt moeilijk naast iedere bezoeker een politieman
gaan zetten. Dus zijn we vooral bezig met allerlei moderne zaken als crowd control , hoe voorkomen we dat
compleet Amstelveen gaat meehollen langs de route.â€
Waarbij De Graaf wil benadrukken dat de koninklijke familie komt mÃ©Ã©vieren: â€žWe hebben altijd al een
Koninginnedag-programma gehad. Alleen is het natuurlijk extra mooi. Statistisch gezien krijg je als gemeente
Ã©Ã©n keer in de 200 jaar zoâ€™n bezoek, dus dat moet je wel aangrijpen.â€
Hij frommelt aan zijn oranje das (â€žKijk! Als cadeautje gekregen van de burgemeester van Graft-De Rijp!â€ )
als het over de programmering gaat. Waarom toch altijd die turnsters en oude ambachten? Die komen iedereen
toch enorm de neus uit?
â€žGemeentes willen zich op zoâ€™n dag presenteren. Dan kun je eenvoudigweg niet om de plaatselijke
verenigingen en organisaties heen, die willen laten zien wat ze in huis hebben. En aangezien de naam
Amstelveen vijftig jaar bestaat, hebben we in het kader van de geschiedenis inderdaad een veensteker in het
programmaâ€Š Maar dat is dus maar Ã©Ã©n oud ambacht, dat moet kunnen! Het is vooral een frisse route met
heel veel jonge mensen, we willen graag inhaken op de nieuwe generatie die nu op de troon zit.â€
De Graaf vreest slechts Ã©Ã©n ding: de weergoden. â€žAls het maar droog is. In mijn geboortestreek ging
men dan een worst aan Sint Clara brengen om goed weer af te dwingen.â€ Hij kijkt of hij ertoe in staat is,
mochten donkere wolken zich samenpakken over twee weken. Voor de plaatselijk beroemde bakkerij Koolhaas,
gelegen op het punt waar het bezoek straks van start gaat, rijdt inmiddels een bijzondere optocht voor: een hele
groep motoragenten met daar achteraan De Echte Koningsblauwe Bus, twee AA-autoâ€™s en talloze wagens
met hotemetoten in donker pak, die allemaal uitstappen om het kruispunt te monsteren.
Grote vraag Kan hier wel worden gekeerd, dat is de grote vraag. Waar wordt straks precies gestopt? Mannen
met donkere brillen bekijken peinzend de daken van de nabijgelegen winkels.
Een klant van bakkerij Koolhaas stoot eigenaar Johan aan: â€žKijk nou toch! Ze stoppen straks recht voor je
deur Johan! Je gaat MÃ¡xima toch wel een taartje aanbieden?â€ Koolhaas, witte met bloem bestoven sloof
over zijn blauwe bakkersbroek, schuift net een prachtig exemplaar in de vitrine. â€žDat vraagt iedereen aan
me! Maar ik kan ze natuurlijk moeilijk een slagroompunt in de handen gaan drukkenâ€ , fronst hij.
â€žTrouwens, dan krijg ik gelijk zoâ€™n politieman in mâ€™n nek.â€
De afgelopen weken kreeg de bakker tot zijn verbijstering de complete landelijke pers in zijn winkel: â€žBij de
presentatie van het programma. SBS, RTL, de NOS, het is me allemaal wat. Maar ik zit met een probleem,
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want het is eerst nog Pasen. Ik kan onmogelijk nu mâ€™n hele winkel al oranje gaan maken, dan verkoop ik
straks geen paaseitje meer.â€ Trots laat hij zijn speciale Koningsdag-taart zien: oranje marsepein en
afgebiesd met een puntige kroon.
Allemaal leuk natuurlijk, en er zal straks heel wat koninklijk gebak uit de heerlijk zoet ruikende bakkerij komen.
Maar het is niet allemaal oranje zonneschijn wat er blinkt: â€žIk weet nog niet precies wat er hier gaat
gebeuren. Straks zetten ze de hele straat af. En dan zit ik daar â€™s ochtends met mijn duizend oranje
tompouces!â€

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Spook-Statenlid in slachtofferrol - De Telegraaf
12-04-2014 /pagina 007 /sectie Binnenland /auteur Kluivers, Sophie
door Sophie Kluivers HAARLEM , zaterdag Spook-Statenlid van Noord-Holland Monica Nunes vindt dat haar
niets te verwijten valt. De vrouw die al sinds december 2012 niet aanwezig is geweest bij Statenvergaderingen
maar wel maandelijks 1150 euro salaris ontvangt, ziet zichzelf slachtoffer van leugens.

In een gesprek met De Telegraaf zegt ze: â€žEr is zoveel over mij geschreven wat ver van de waarheid ligt. Dit
heeft mijn leven grotendeels verwoest. Men mag in dit land een extremistische gek zijn bij de PvdA, geen haan
die ernaar kraait. Ik kan echter nooit meer werk krijgen in dit land en mij en mijn kinderen onderhouden.â€
Nunes verwijst daarmee naar de publicaties uit 2012 over haar activiteiten op de extreemrechtse website
Stormfront.
De politica doorbrak gisteren haar stilzwijgen met Statenvragen aan de commissaris van de Koning, Johan
Remkes. Daarmee reageert ze op zijn oproep om haar zetel in te leveren. De voormalige
operatieverpleegkundige zit in de WW. Ze startte haar eigen fotobedrijf op, maar stopte daar vorig jaar mee
â€™omdat het niet gingâ€™. Sindsdien is ze hobbyfotograaf. In december 2013 plaatste ze een oproep op
haar Facebook waarin ze vroeg om vrijwilligerswerk. â€žIk moet mijn handen uit de mouwen gaan steken en
nuttige dingen doen. Ik word gek thuis.â€
Tegelijkertijd was ze niet in staat om eens per maand te vergaderen met de Provinciale Staten (PS). Remkes
vroeg Nunes op te stappen omdat hij geen enkele afmelding van haar zou hebben ontvangen. Wel wist hij dat
Nunes â€™kwakkelde met haar gezondheidâ€™.
E-mails Nunes zegt nu dat ze behandeld werd voor kanker en dat de griffier hiervan op de hoogte was. â€žIk
heb in 2013 zeker 18 e-mails verstuurd naar de griffie over mijn afwezigheid en waarom ik afwezig was.â€ Op
de vraag om die mails te overleggen gaat Nunes niet in. De provincie Noord-Holland ontkent stellig ooit een
afmeldingen te hebben ontvangen.
Nunes ziet de oproep van Remkes als een persoonlijke vete. â€žTwee jaar heb ik fanatiek misstanden boven
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tafel proberen te krijgen. Bijvoorbeeld over het aantal dienstautoâ€™s dat door Gedeputeerde Staten werd
gebruikt. Of over zijn declaratiegedrag.â€ Maar ook de rest van PS is het allang beu. Twee maanden geleden
werd Nunes met een motie opgeroepen om haar gezicht te laten zien in de Statenzaal.
Nunes zegt intussen doodsbedreigingen te ontvangen. â€žEr staan veel mensen op mijn stoep. Ik breng mijn
kinderen daarom onder op een ander adres.â€
Commissaris van de Koning Johan Remkes wil pas na het weekend op de affaire reageren.

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Succeswensen Zaandam is â€™middelpuntâ€™ van Koningsdag - Noordhollands Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_03 /editie WAT /auteur HDC Media
Zaandam De vlaggen van Graft-De Rijp en Amstelveen wapperden gisteren eventjes naast elkaar aan de
Zaandamse Hemkade. In de aanloop naar Koningsdag, op 26 april, wisselden de twee gemeenten
succeswensen uit bij de organisatie van het evenement.
De twee gemeenten moeten het bezoek van de koninklijke familie op Koningsdag met elkaar delen. De
Hempont werd gekozen als het middelpunt tussen de twee organiserende gemeenten. Vanuit Graft-De Rijp
kwam Wielerclub Tandje Erbij aangefietst, met in het kielzog burgemeester Ria Oosterop-van Leussen. Vanuit
Amstelveen werd een fietsende burgemeester Fred de Graaf begeleid door de hardlopers van
atletiekvereniging Startbaan.
Aan de Hemkade ontmoetten de twee groepen elkaar. De fietsers uit De Rijp waren iets minder snel dan de
hardlopers uit Amstelveen, ook omdat zij nog een fietsende haringkar met zich moesten meezeulen. Maar
uiteindelijk kwamen de twee groepen tegelijkertijd aan, mede dankzij een stukje enscenering door de
verslaggever van een regionale televisiezender, die de daadwerkelijke aankomst van de groepen net had
gemist. Na het hijsen van de vlaggen van de beide gemeenten, overhandigden de burgemeesters elkaar een
presentje om elkaar succes te wensen met de organisatie van Koningsdag. Zo brachten de ondernemers van
Graft-de Rijp een authentiek houten haringvaatje mee voor hun medeorganisatoren uit Amstelveen. Foto Dirk
Jongejans

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Rond Nunes is het zelden stil - Noordhollands Dagblad
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12-04-2014 /pagina ool_02 /editie LDN /auteur HDC Media
Vijfhuizen Monica Nunes (44) uit Vijfhuizen, moeder van drie kinderen, is al ruim drie jaar regelmatig in het
nieuws. Dat heeft niet te maken met bezigheden als operatieassistente en fotografe, maar met haar rol in de
provinciale politiek.
In september 2011 was ze een van de zes PVVâ€™ers in Noord-Holland en ontstond commotie over haar
â€™dubbelfunctieâ€™. Ze was fractielid en toenmalig PVV-fractievoorzitter Hero Brinkman besloot haar tevens
aan te stellen als betaald medewerker. Commissaris van de Koningin Johan Remkes liet het uitzoeken, omdat
het zeer ongebruikelijk was dat een politieke fractie een eigen fractielid ook medewerker maakt Ã©n omdat ze
zo â€™dubbelâ€™ zou verdienen.
In maart 2012 steunde ze bij een persconferentie als een van de weinigen Brinkman die bekendmaakte zich af
te scheiden van de PVV. Ze gingen verder als Onafhankelijke Burger Partij, maar in juni haakte Nunes alweer
af. Brinkman was volgens haar â€™een leugenachtige ruziezoekerâ€™.
In juli kwam Nunes landelijk in opspraak nadat deze krant schreef dat ze, voordat ze volksvertegenwoordiger
werd, lange actief was geweest op het extreemrechtse stormfront.org.
Die maand stapte Nunes over naar politieke partij Forza Nederland en werd ze Statenlid voor de NoordHollandse â€™afdelingâ€™. Volgens de provincie heeft Nunes echter sindsdien niet of nauwelijks het werk
gedaan waarvoor ze wordt betaald; zonder bericht of uitleg. Maar na Hero Brinkman is volgens Nunes nu ook
Johan Remkes een leugenaar.

(c) NoordhollandsDagblad 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Statenlid Nunes vindt: â€™Remkes moet aftredenâ€™ - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina ool_02 /editie ALK /auteur roel van leeuwen en ton de lange
Commissaris zou â€™grove leugensâ€™ verspreiden

Haarlem Het in opspraak geraakte Noord-Hollandse Statenlid Monica Nunes van Forza Noord-Holland haalt in
een brief met negen Statenvragen uit naar commissaris van de Koning (CvdK) Johan Remkes. Volgens Nunes
verspreidt hij â€™grove leugensâ€™ over haar en zou hij per direct moeten aftreden.
Remkes zette de in Vijfhuizen woonachtige Nunes deze week onder druk door haar in overweging te geven op
te stappen als Statenlid. Dit omdat ze sinds 2012 niet meer is komen opdagen tijdens vergaderingen van
Provinciale Staten. In die periode heeft ze ruim 18.000 euro ontvangen aan vergoedingen zonder dat daar een
tegenprestatie tegenover stond.
Kwakkelen ,,Ik weet dat ze een tijdje kwakkelde met haar gezondheid, maar dat zou nu voorbij moeten
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zijnâ€™â€™, zei Remkes tegen RTV-NH. Nunes laat dit niet op zich zitten en heeft schriftelijke vragen gesteld.
â€™De commissaris van de Koning noemt het hebben van een ernstige ziekte â€™wat kwakkelen van de
gezondheidâ€™ en durft vervolgens te beweren dat het nu wel voorbij zou moeten zijn. Is de CvdK plots ook
een gespecialiseerd arts, een oncoloog?â€™
Nunes schrijft dat zij zich eind januari vorig jaar, wegens behandeling aan een ernstige ziekte, â€™met
tegenzinâ€™ bij de griffier en Statengriffie ziek heeft moeten melden. â€™Ik heb in 2013 zeker 18 e-mails
verstuurd naar de Statengriffie om de CvdK, het college en de Staten op de hoogte te brengen van mijn
afwezigheid en waarom ik afwezig was.â€™ Ook stelt ze dat ze in mei vorig jaar heeft verzocht of ze tijdelijk
vervangen mocht worden, maar dat dit verzoek door Remkes is afgewezen.
Nunes snapt niet waarom Remkes aangeeft dat hij de reden van haar afwezigheid niet kent. Ze benadrukt dat
het â€™niet gepastâ€™ is dat zij tot 18 april kan reageren op een aangetekende brief van Remkes, terwijl
media allang zijn ingelicht.
Volgens Nunes gaan de twee niet â€™graag door Ã©Ã©n deurâ€™ met elkaar. Ze beweert niet geliefd te zijn,
wegens â€™kritische vragenâ€™ over onder meer â€™declaratiegedrag van de CvdK, zijn hoge
drankrekeningen op kosten van de provincie, de exorbitant hoge verhuiskosten van de CvdKâ€™ en â€™de
vele miljoenen kostende dienstautoâ€™s met chauffeur per jaarâ€™. Ondertussen zegt ze bij RTV-NH kapot te
zijn van alle aandacht. â€™Ik heb honderden doodsbedreigingen gehad, echt verschrikkelijk.â€™
De commissaris van de Koning wilde gisteren niet ingaan op de brief met Statenvragen van Nunes.

Johan Remkes.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Zeevangs Belang doet met CDA licht uit in gemeente - Noordhollands Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie WAT /auteur vervolg van de voorpagina
â€™Persoonlijke verschillenâ€™ staan samenwerking met VVD in de weg â€™CDA beloofde
onvoorwaardelijke loyaliteitâ€™ Overstap Habold â€™klap in het gezichtâ€™

Zeevang Eigenlijk hadden de gemeenteraadsverkiezingen in Zeevang niet meer gehouden hoeven worden. Dat
zegt wethouder Fred Habold. Over ruim anderhalf jaar gaat Zeevang op in een nieuwe fusiegemeente met
Edam-Volendam.
,,Dan is de tijd voor het bedrijven van politiek eigenlijk wel voorbij. Dan kun je nog in samenwerking met EdamVolendam de laatste zaken netjes regelen en dan is het daarna afgelopen. We nemen als gemeenten nu veel
taken van de centrale overheid over en het zou raar zijn als Zeevang daar zelfstandig iets voor gaat verzinnen
wat na anderhalf jaar weer helemaal anders moet in de fusiegemeente.â€™â€™
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Habold noemt zich VVDâ€™er, maar om de continuÃ¯ teit in de laatste fase van de zelfstandige gemeente
Zeevang te waarborgen, besloot hij zich dit weekeinde als wethouder beschikbaar te stellen voor een college
van Zeevangs Belang en het CDA. In een scherp opgestelde persverklaring van de VVD wordt Habold daarom
op een haar na afgeschilderd als plucheklever. Habold: ,,Er is in Zeevang weinig pluche meer om aan te
kleven; de gemeente gaat over iets meer dan anderhalf jaar op in een fusiegemeente met Edam-Volendam. Ik
heb al eerder gezegd dat ik als bestuurder in die toekomst geen rol wil. Als ik nu doorga als onafhankelijk
wethouder kan ik de overgang naar de fusie gemeente in samenwerking met Edam-Volendam netjes
voorbereiden.â€™â€™
Voorzitter Hans Carbaat van Zeevangs Belang zag ondanks de relatief korte periode die het nieuwe college te
gaan heeft, het CDA als een betere partner dan de VVD waarmee de afgelopen vier jaar bestuurd is. ,,Het CDA
heeft in een coalitie onvoorwaardelijke loyaliteit beloofd. De VVD heeft dat niet met zoveel woorden
gedaan.â€™â€™
Zeevangs VVD-voorzitter Thijs van Gijn beaamt dat. ,,We zijn geen klapvee. Zeevangs Belang heeft in de
gemeenteraad een absolute meerderheid en heeft dus in principe geen coalitiepartner nodig, maar als ze er
dan toch Ã©Ã©n willen, dan hebben wij ook wel wat wensen.â€™â€™ Van Gijn vermoedt dat persoonlijke
verschillen tussen de fractievoorzitters van zijn partij en Zeevangs Belang de voornaamste reden zijn dan het
CDA nu toetreedt tot het college.
Van Gijn: ,,Wat ik Habold nog wel het meest kwalijk neem, is dat dit als een volslagen verrassing komt. Zeg
maar gerust: een klap in het gezicht. We gaan nu heus geen heksenjacht beginnen. We volgen in de
gemeenteraad het college - en ook wethouder Habold - kritisch. We zullen ons constructief opstellen. Maar we
zijn nu wel een oppositiepartij.â€™â€™

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Cultuur
â€™Weâ€™re a happy Familyâ€™ maakt blij - Haarlems Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_05 /editie HAA /auteur nuel gieles stadsredactie@haarlemsdagblad.nl
door Nuel Gieles

Tanya Rumpff zet sfeer bij mooie expositie in Provinciehuis

Haarlem Hoe gelukkig wil je wezen? Bij â€™We â€™re a happy familyâ€™, een indrukwekkende expositie in
het Haarlemse Provinciehuis, is Ã©Ã©n ding duidelijk: er is kunst die samenbrengt en verbroedert.
En moeder van die kunst is dan misschien wel voormalig galeriehoudster Tanya Rumpff die met haar art
consultancy het hedendaags niveau van de artistieke wereld in stand weet te houden.
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Curator Willemijn Faber brengt drie kunstenaars samen in Paviljoen Welgelegen. En door haar keuze verengt
de wereld zich voor de duur van Ã©Ã©n tentoonstelling tot Haarlem. Sam Samiee, oorspronkelijk uit Teheran
afkomstig, hervindt in de landschappen die hij, abstract of figuratief creÃ«ert, zijn wortels van weleer. â€™A
window vision in tvâ€™ noemt hij het zelf, al weet je niet of je als kijker een blik werpt op zijn beeld van de
werkelijkheid of andersom.
â€™Painting notes or short stories.â€™ Het blijft moeilijk om creativiteit in woorden te vatten: gepenseelde
werkelijkheid.
Rumpff weet de wereld van Iran via Amsterdam tot Haarlem terug te brengen tot de beleving van de bezoeker.
,,Textuur, het materiaal, vormt het vehikel om je uit te drukken. De dingen zijn er al voor je er iets van
maaktâ€™â€™, zegt een van de kunstenaars.
Amsterdammer Joost van den Toorn is wellicht het explicietst. Zijn wereld is opvallend gerelateerd aan
Duitsland. Tussen Heino en Hitler kom je opeens ook een keramische kop van Rudi Carell tegen, met markant
wit haar in schuimglazuur. Derrick - Horst Tappert - mag in deze ambiance niet ontbreken.
â€™We â€™re a happy familyâ€™ heet de tentoonstelling officieel. Wat bindt en niet bindt, mag je als kijker
zelf bepalen.
Maar ook bij het werk van David Lindberg, waar epoxyharsen uiteindelijk het gevoel van de kunstenaar vorm
geven, gaat de emotie vloeiend zijn gang op zoek naar de intentie die de kunstenaar er wel degelijk zelf heeft
ingelegd.
Transparantie mengt zich met kleurpatronen. Vormentaal wordt als Esperanto van gevoel met een balans
tussen gevoel en beeldbeleving.
In het Provinciehuis leidt dat tot een bijzondere ervaring. De stille sfeer van paviljoen Welgelegen wordt op een
bijzondere manier versterkt door het werk van Lindberg, Samiee en Van den Toorn.
Tussen Haantje Pik en Koning Theepot van Van den Toorn voel je opeens de samenhang tussen deze drie
kunstenaars. Hier is sprake van een soort poÃ«tische abstractie. Zoals een van de kunstenaars opmerkt: ,,Als
je het werk neerzet, houdt niemand ervan. Maar als je het na verloop van tijd weghaalt, is de wereld te klein en
vraagt iedereen waar het gebleven is.â€™â€™
Kunst verdient het om eraan gewend te raken. Iedere keer als iemand er nieuw naar kijkt, wordt een kunstwerk
affer. â€™Afferâ€™ is eigenlijk geen woord, maar het maakt des te duidelijker dat kunst een eigen idioom en
eigen metaforen koestert.
â€™We â€™re a happy familyâ€™ is daarmee een intieme tentoonstelling. ,,Wat ons bindt, is een vorm van
productveredeling. Psychologisch afval, chemische rommel, waaruit een nieuwe realiteit ontstaat. Van melk
maak je kaas. Van de wereld maak je kunst.â€™â€™ Tanya Rumpff en Willemijn Faber laten het in het
Provinciehuis aan de Dreef 3 helder zien.

Staand Sam Samiee, hurkend David Lindberg en Joost van der Toorn. foto united photos / paul vreeker
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(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bankjes met een gedicht - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_02 /editie ALK /auteur van onze verslaggever
Alkmaar Wethouder Anjo van de Ven onthult op 17 april zeven nieuwe bankjes die zijn neergezet op de hoek
van de Rekerdijk/Drechterwaard. In iedere bank is een gedicht verwerkt dat de relatie met de Westfriese
Omringdijk benadrukt. ,,Hiermee willen we de historische en landschappelijke betekenis van de Omringdijk voor
Alkmaarders dichterbij brengen. Bovendien is de plaatsing een bijdrage aan het samenwerkingsprogramma
Westfriese Omringdijk waarin we de dijk als cultuurtoeristische bestemming promoten en als podium voor
creatieve en recreatieve initiatieven stimuleren.â€
De ceremonie begint om 13.30 uur. Daarbij is Elvira Sweet, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
aanwezig samen met kinderen van groep 8 van de Alkmaarse Jules Verne basisschool. Belangstellenden
worden getrakteerd op Westfriese krentenmik.
De bankjes zijn ontworpen door RenÃ© Knip. Willem Messchaert heeft de teksten geschreven: â€™De oude
Zuiderrekerdijk beleefde eeuwen wel en wee. Meestal zat het tegen, maar vaker zat het mee. â€™t Water dat
hij nu nog keert, is van een huizenzeeâ€™, is er een van.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Website Oneindig - Zondagochtendblad
13-04-2014 /pagina 22 /editie PUR
Al in een vroeg stadium heeft de Schermer Molens Stichting besloten in te haken op het initiatief van de
provincie Noord-Holland. Vanuit het TAQA Cultuurfonds werd er een subsidie verkregen voor het schrijven van
de verhalen. De coÃ¶rdinatie van het project was in handen van Tanja Schermerhorn, die meerdere boeken
over de Schermer heeft geschreven.
Door aan het project deel te nemen kon de Schermer Molens Stichting ervaring opdoen met de inzet van
moderne media om de geschiedenis van de molens toegankelijk te maken. Dat past in het beleid van de
molenstichting, die meer aandacht wil besteden aan het ontstaan van de Schermer en de rol van de molens
daarbij. Ook de provincie Noord-Holland, die cultuurhistorie hoog in het vaandel heeft staan, juicht de extra
aandacht voor de molens toe.
De verhalen zijn te vinden op www.oneindignoordholland.nl of zijn via de mobiele telefoons op te roepen. De
QR-bordjes worden gemonteerd op de informatieborden die sinds een paar jaar bij alle molens en andere
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cultuurhistorische gebouwen in de Schermer te vinden zijn.

(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Moeizaam overleg vakantiepark - Haarlems Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie HAA /auteur arthur de mijttenaere a.de.mijttenaere@hdcmedia.nl
door Arthur de Mijttenaere
Spaarndam De onderhandelingen van recreatieschap Spaarnwoude en projectontwikkelaar Esbi Bouw over de
bouw van een vakantiepark van Landal Greenparks verlopen moeizaam. Ruim een jaar geleden werd besloten
tot de onderhandelingen, in juni hoopt de projectontwikkelaar dat er een contract ligt.
Mark Petter van Esbi Bouw stelt dat de samenstelling van het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude,
dat om de zoveel maanden bijeenkomt, leidt tot de traagheid van de besluitvorming.
Er zijn veel hindernissen, voordat de eerste vakantiewoning kan worden gebouwd bij Fort benoorden
Spaarndam in het uiterste puntje van Velserbroek. De grond is van Staatsbosbeheer, die het land in erfpacht
heeft uitgegeven aan het recreatieschap. Esbi Bouw, dat tachtig vakantiehuizen wil neerzetten, neemt die grond
op zijn beurt in ondererfpacht.
Projectontwikkelaar Petter zegt dat de prijs voor de ondererfpacht geen punt is, de duur van de overeenkomst
zorgt voor meer hoofdbrekens. ,,Die erfpacht moet minstens zo lang zijn als de economische levensduur. Zoiets
kan niet voor tien jaar, want dan zijn die vakantiehuizen nog lang niet afgeschreven.â€™â€™
Bij de bestuursvergadering van het recreatieschap in juni, waarin onder anderen de wethouders van Haarlem,
Velsen en Amsterdam zitten, geeft het bestuur een klap op die overeenkomst, zo is de verwachting. Een heikel
punt: de ontsluiting van het park voor autoâ€™s met vakantiegangers is echter nog niet opgelost.
Haarlem, fervent tegenstander van het plan, wil niet dat het vakantieverkeer over de Vergierdeweg rijdt: de
meest voor de hand liggende toegangsweg. Velsen is voorstander en heeft na een langdurige discussie beloofd
een onderzoek te laten verrichten naar een ontsluitingsroute via Velserbroek.
Dit onderzoek, een ontsluiting via Velserboek, is wel in gang gezet maar Velsen heeft de strategische beslissing
genomen met het vervolg te wachten. Totdat een start wordt gemaakt met de verandering van het
bestemmingsplan, wat pas gaat gebeuren na het tekenen van het pachtcontract. Hoe het verkeer naar Landal
precies moet rijden, is dus nog steeds niet duidelijk.
Het is een opmerkelijk besluit van Velsen om met het verkeersonderzoek te wachten. Amsterdam heeft immers
eerder geÃ«ist dat het vakantiepark er alleen mag komen, als er een goede oplossing is gevonden voor het
vakantieverkeer. Dit omdat Spaarndammers vrezen dat het vakantiepark veel autorijders trekt naar het dorp.
De bouw van het vakantiepark zal zeker nog twee jaar duren. Na een bestemmingsplanwijziging moet er voor
de bouw ook een milieu effect rapportage worden opgesteld.
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(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Magazine voor forten Waterlinie - Gooi- en Eemlander
12-04-2014 /pagina gio_09 /editie GHI /sectie GHI_Regio_ /auteur HDC Media
Nieuwersluis Dat er tegenwoordig van alles wordt georganiseerd in en rond de oude forten van de Hollandse
Waterlinie is inmiddels bij een breed publiek erkend.
Om zowel initiatiefrijke ondernemers als bezoekers te wijzen op alle mogelijkheden is er een nieuw magazine
gepresenteerd met de naam FORT!. Het spreekt voor zich dat de forten, vestingsteden en het
waterlinielandschap in de regio Gooi en Vechtstreek daarbij ook uitgebreid aan bod komen.
Het magazine is een uitgave van de Stichting Liniebreed Ondernemen, waarin de overheid en het bedrijfsleven
samenwerken om van deze historische linie een commercieel en duurzaam succes te maken. Van vleermuis tot
sauna, van kunst tot kanotocht en van linieworst tot fortenbier, geen onderwerp wordt in het blad uit de weg
gegaan.
FORT! is deze week gepresenteerd aan de gedeputeerden van de provincies waarin de waterlinie ligt. Dat
gebeurde ter gelegenheid van de start van het fortenseizoen. Vanaf volgende week is het tijdschrift te
downloaden via de site www.forten.nl. Op die site staan ook de activiteiten voor het nieuwe seizoen.

Fort Nigtevecht. foto kasterrmans

(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven

Economie landbouw energie
â€™Verpest onze kust niet met windmolensâ€™ - Haarlems Dagblad

12 april 2014
-------------------------------------------------------------------------------12-04-2014 /pagina gio_03 /editie HAA /auteur dimitri walbeek d.walbeek@hdcmedia.nl
door Dimitri Walbeek
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Boodschap komt goed aan bij Kamerleden

Zandvoort Een 92-jarige Zandvoortse en een Katwijkse visser oogsten klaterend applaus wanneer ze op
vrijdagmiddag een emotioneel beroep doen op Tweede Kamerleden: zet geen windmolens pal voor het strand.
,,Jullie moeten de Nederlandse kust niet verpestenâ€™â€™, zegt Bep Nieuwenhuizen als ze in de Zandvoortse
strandtent Club Nautique 9190 handtekeningen uit diverse kustgemeenten overhandigt aan Tweede Kamerlid
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). ,,Wij voelen ons als indianen die in een reservaat worden gedrongen.
Straks is er bijna geen plek meer over om te vissen. De kustvisserij gaat er zo aanâ€™â€™, waarschuwt visser
Nico van der Plas.
Slechts vijf Kamerleden gaan deze zonovergoten strandmiddag in op de uitnodiging van Noordwijk, Zandvoort,
Katwijk en Wassenaar om zich te laten inlichten over de tegenstand tegen honderden windmolens. Naast
delegatieleider Van Tongeren zijn dat de VVDâ€™ers Pieter Litjens en Aukje de Vries, Jan Vos (PvdA) en
Agnes Mulder (CDA).
Minister Henk Kamp denkt er serieus over na om de turbines binnen de nu nog afgeschermde twaalfmijlszone
pal voor Noordwijk en Zandvoort neer te zetten. Dit tot afgrijzen van de kustgemeenten en de
strandondernemers.
Uit studie is gebleken dat misschien wel een op de vijf toeristen niet meer naar het strand wil als ze op
windmolens uitkijken. ,,Doe ons dat niet aanâ€™â€™, is dan ook de boodschap van VVD-wethouder Belinda
GÃ¶ransson.
Zij en haar Noordwijkse collega Bas Brekelmans hebben de Kamerleden uitgenodigd. Eerst in strandtent Blu
Beach in Noordwijk, daarna in een strandwagen met aanhanger over het strand via Noordvoort en
Langevelderslag en in Club Nautique zijn de leden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu
bestookt met tegenargumenten. Het was D-day voor de tegenstanders, zoals het GÃ¶ransson het omschrijft.
De vijf Kamerleden vergeten deze dag niet snel omdat de gele wagen van Strandactief die D-day verzorgt tot
tweemaal toe strandt. Eerst rijdt deze zich vlak na Noordwijk vast in het zand en later valt bij het naaktstrand de
motor uit. ,,We hebben twee keer moeten duwenâ€™â€™, zegt GÃ¶ransson wanneer ze drie kwartier later dan
gepland aankomen in Zandvoort. ,,Het leek wel een schoolreisje.â€™â€™
Het doel van dat reisje is de Kamerleden te doordringen van de schoonheid van de ongeschonden kust en te
laten genieten van het vrije uitzicht. Maar in de uitnodiging stond niets over het aanduwen van zware
dieselmotor. De kar moet dan ook los worden getrokken.
Eenmaal in Zandvoort wordt de boodschap door allerlei belangengroeperingen, politici en verontruste bewoners
nog eens benadrukt: we willen wel windmolens, maar dan ver op zee. Uit het zicht anders krijgt het toerisme in
twee provincies een klap. ,,Want werkeloosheid is dodelijk voor een kustplaatsâ€™â€™, zegt GÃ¶ransson
tegen de vijf.
Kamerlid Van Tongeren houdt de volle strandtent voor dat het goed was om langs te komen. ,,De argumenten
en onderzoeken komen hier op een andere manier over dan als je achter je bureau zit. De boodschap, zoals
Bep en anderen ze ons hebben verteld, is helder overgekomen.â€™â€™
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Liesbeth van Tongeren (felgekleurde jas) en Agnes Mulder komen aan in Zandvoort tegen een windmolenloos
decor. foto united photos/toussaint kluiters
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Moeizaam overleg vakantiepark - Haarlems Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie HAA /auteur arthur de mijttenaere a.de.mijttenaere@hdcmedia.nl
door Arthur de Mijttenaere
Spaarndam De onderhandelingen van recreatieschap Spaarnwoude en projectontwikkelaar Esbi Bouw over de
bouw van een vakantiepark van Landal Greenparks verlopen moeizaam. Ruim een jaar geleden werd besloten
tot de onderhandelingen, in juni hoopt de projectontwikkelaar dat er een contract ligt.
Mark Petter van Esbi Bouw stelt dat de samenstelling van het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude,
dat om de zoveel maanden bijeenkomt, leidt tot de traagheid van de besluitvorming.
Er zijn veel hindernissen, voordat de eerste vakantiewoning kan worden gebouwd bij Fort benoorden
Spaarndam in het uiterste puntje van Velserbroek. De grond is van Staatsbosbeheer, die het land in erfpacht
heeft uitgegeven aan het recreatieschap. Esbi Bouw, dat tachtig vakantiehuizen wil neerzetten, neemt die grond
op zijn beurt in ondererfpacht.
Projectontwikkelaar Petter zegt dat de prijs voor de ondererfpacht geen punt is, de duur van de overeenkomst
zorgt voor meer hoofdbrekens. ,,Die erfpacht moet minstens zo lang zijn als de economische levensduur. Zoiets
kan niet voor tien jaar, want dan zijn die vakantiehuizen nog lang niet afgeschreven.â€™â€™
Bij de bestuursvergadering van het recreatieschap in juni, waarin onder anderen de wethouders van Haarlem,
Velsen en Amsterdam zitten, geeft het bestuur een klap op die overeenkomst, zo is de verwachting. Een heikel
punt: de ontsluiting van het park voor autoâ€™s met vakantiegangers is echter nog niet opgelost.
Haarlem, fervent tegenstander van het plan, wil niet dat het vakantieverkeer over de Vergierdeweg rijdt: de
meest voor de hand liggende toegangsweg. Velsen is voorstander en heeft na een langdurige discussie beloofd
een onderzoek te laten verrichten naar een ontsluitingsroute via Velserbroek.
Dit onderzoek, een ontsluiting via Velserboek, is wel in gang gezet maar Velsen heeft de strategische beslissing
genomen met het vervolg te wachten. Totdat een start wordt gemaakt met de verandering van het
bestemmingsplan, wat pas gaat gebeuren na het tekenen van het pachtcontract. Hoe het verkeer naar Landal
precies moet rijden, is dus nog steeds niet duidelijk.
Het is een opmerkelijk besluit van Velsen om met het verkeersonderzoek te wachten. Amsterdam heeft immers
eerder geÃ«ist dat het vakantiepark er alleen mag komen, als er een goede oplossing is gevonden voor het
vakantieverkeer. Dit omdat Spaarndammers vrezen dat het vakantiepark veel autorijders trekt naar het dorp.
De bouw van het vakantiepark zal zeker nog twee jaar duren. Na een bestemmingsplanwijziging moet er voor
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de bouw ook een milieu effect rapportage worden opgesteld.
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Geloof in Distriport verdampt - Noordhollands Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl
door Martin Menger
Berkhout De kans dat bedrijventerrein Distriport ooit nog van de grond komt, is weer een stap kleiner geworden.
Nu blijkt dat de projectontwikkelaars de omstreden grond helemaal niet meer willen terugnemen van de
provincie.
Eerder opperde de Statenfractie van de SP al dat het alle belangen het meest gediend zijn bij een spoedig
einde van de plannen voor een grootschalig bedrijventerrein voor distributiebedrijven tussen Berkhout en de A7.
De provincie is tegen wil en dank nog altijd eigenaar van de gronden. Ontwikkelaars De Peyler en Zeeman
hadden die grond aan de provincie verkocht, omdat dat fiscaal aantrekkelijk was. Ze zouden die terugkopen
maar kwamen vorig jaar de afspraak over de prijs niet na.
Dat was voor de provincie reden om een rechtszaak tegen de bedrijven te beginnen. De eerste schadeclaim
(2,3 miljoen) werd bij de ontwikkelaars neergelegd. Die zijn in hoger beroep gegaan. Het college van GS laat de
Statenleden nu weten dat de zaak een nieuwe wending heeft genomen. Want de West-Friese ontwikkelaars
leggen op hun beurt een schadeclaim van 2,8 miljoen euro bij de provincie neer. Nog opvallender is dat de
eigenlijk inzet van het geschil van tafel is: de bedrijven willen de grond niet meer terug.
Imagoschade Distriport is in de ogen van de ontwikkelaars niet langer uitvoerbaar. Door het optreden van de
provincie is er sprake van â€˜imagoschadeâ€™ en haken potentieel kopers en geÃ¯ nteresseerde partijen af.
Anders gezegd: het geloof in Distriport is verdampt. Wat Noord-Holland betreft is het nog lang niet zo ver. Eerst
wordt deze zomer de uitspraak van de rechtbank afgewacht. Daarna wordt de schade opgemaakt, en wat GS
betreft loopt die op tot ruim 13 miljoen euro. Die schade wil Haarlem op de ontwikkelaars verhalen. Daarnaast
loopt nog een nader onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerrein in de regio.
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Bedrijf mag in Dijksma's vlechtheg - Trouw
12-04-2014 /pagina 03 /sectie Vandaag /auteur HANS MARIJNISSEN
Analyse | In de Natuurvisie van de staatssecretaris biedt economie echter geen ruimte aan de natuur
Het is inmiddels veertien jaar geleden dat een bewindspersoon het aandurfde een brede kabinetsvisie op
natuur te presenteren, maar daar is ie dan. Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) hield gisteren haar
Natuurvisie ten doop.
Ze signaleert, en dat is niet verwonderlijk, dat er in die periode veel is veranderd, zeker de laatste vijf jaar
waarin de invloed van ex-staatssecretaris Henk Bleker duidelijk voelbaar was. Bij sommigen leeft nog steeds de
overtuiging dat de achteruitgang van de natuur het beste kan worden gekeerd door maatschappelijke
activiteiten zoveel mogelijk uit de natuur terug te dringen, schrijft Dijksma. Dat beleid uit het verleden heeft er
volgens haar toe geleid dat natuur een sector op zichzelf is geworden, waarvan de belangen tegenover die van
de landbouw, visserij en industrie kwamen te staan. Dijksma neemt daar duidelijk afstand van, en verschilt
daarin niet van Bleker, die de beschermers als hindermacht zag. Dijksma wil de natuur vooral met de
samenleving verbinden, en als onlosmakelijk onderdeel zien van duurzame economische ontwikkelingen. Ze
wenst natuur als het ware te 'vervlechten' met andere functies, die elkaar zo weer kunnen versterken.
Hoewel Dijksma erkent dat de natuur in Nederland nog steeds ÃŸchteruitgaat, ondanks alle kostbare
maatregelen die genomen zijn, stelt ze dat er juist mÃnder focus nodig is om specifieke bedreigde plantjes en
dieren te behouden. Ze wil af van vitrine-natuur, en werken aan robuuste netwerken die tegen een stootje
kunnen. Zo wordt het natuurbeleid in haar woorden 'bevrijd' van overbodige detaillering en kan deze 'meer
ontspannen samengaan met economische ontwikkelingen'. Met andere woorden: natuurbeschermers moeten
niet te kinderachtig doen.
Vervolgens prijst ze de samenleving die zich steeds meer om de natuur bekommert. De burgers mÃ³eten wel,
omdat de Rijksoverheid zich verder terugtrekt. De maatschappelijke organisaties moeten dat gat vullen, met
steeds minder geld, dat tegenwoordig ook niet langer door het Rijk, maar door de provincie wordt verstrekt.
De staatssecretaris houdt vervolgens een pleidooi voor meer vrijheid voor ondernemers. Economische
activiteiten moeten wat haar betreft 'natuurinclusief' worden. Bedrijven kunnen meer van de eigenschappen van
natuur gebruikmaken om beter en goedkoper te werken. En door met voorzorg te werken kunnen ze schade
aan natuur verminderen. Dat begrip proeft vrijblijvend. Ze noemt de tuinbouw als voorbeeld waarin insecten als
plaagbestrijders worden ingezet. En een melkveehouder die door natuurlijk beheer veel weidevogels aantrekt.
In de Natuurvisie is het vooral natuur die meer ruimte moet bieden aan economie. Het is jammer dat ze vanuit
het departement van economische zaken de wederkerigheid niet benoemt. Moet economie ook ruimte bieden
aan natuur? Als voorbeeld zou ze de agrarische sector kunnen noemen, die voor een groot deel
verantwoordelijk is voor de teruggang van soorten. Nieuw beleid op dit punt zou haar visie spannender hebben
gemaakt.
Een goede omgang met natuur is volgens Dijksma niet een plicht die door de autoriteiten wordt opgelegd, maar
meer een kwestie van welbegrepen eigenbelang. De ervaringen met deregulering laten het tegengestelde zien.
Bedrijven worden door minder regels zelden milieuvriendelijker.
Dijksma wenst natuur te vervlechten met andere functies, die elkaar zo versterken
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Avontuur in Geestmerambacht - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_11 /editie ALK /auteur HDC Media
Onlangs was er een politiek-bestuurlijke avond voor de gemeenteraad en het recreatieschap over de
ontwikkelingen in recreatiegebied Geestmerambacht. Een aantal mensen was uitgenodigd door de gemeente
om deze avond bij te wonen, maar mocht niet inspreken. Opvallend was dat de bewoners van het huis, op
slechts 200 meter van de geplande nieuwe uitzichttoren, niet waren uitgenodigd.
Rendabel Ons huis staat hier al zeker 60 jaar, maar het recreatieschap noch de gemeente had de moeite
genomen ons van te voren eens even in te lichten. We wisten van niets. De plannen voor de uitzichttoren
dateren uit 2010.
Wat al langere tijd speelt bleek ook deze avond: het recreatiegebied wordt aangepakt. Het moet financieel
rendabel worden gemaakt. Provincie verstrekt minder subsidie en zal in 2016 uittreden, aldus J.P. Nagengast
van het dagelijks bestuur Geestmerambacht. Er moet een duurzame financiering voor instandhouding van het
hele gebied worden gezocht.
Invulling is hier reeds gedeeltelijk aangegeven. Op en rond de zichtheuvel in het noordwesten van het park zijn
plannen om de langste tokkel- en glijbaan in Nederland te vestigen. In de folder wordt onder meer de 30 meter
hoge uitzichttoren geroemd. Naast deze zichtheuvel komen er diverse sportieve uitdagingen. Op de site van het
recreatieschap Geestmerambacht staat het Adventurepark vermeld.
Kiekendief en roerdomp Een stukje van het tot nu toe openbare en vrij toegankelijke Geestmerambacht zal
hiermee voorgoed tot het verleden behoren. Het aangrenzende natuurgebied Kleimeer (op slechts 250 meter)
zal waardevolle en zeldzame vogels zien verdwijnen. Een kiekendief en een roerdomp - ze houden nu eenmaal
van hun relatieve rust. Voor veel wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers is deze plek uniek. Eigenlijk is voor
iedereen deze plek uniek.
Niemand hoeft zich echter ongerust te maken. 85 procent van het gebied blijft vrij toegankelijk en maximaal 15
procent is haalbaar voor ondernemers, aldus W. Nieuwenhuis, manager advies recreatie Noord Holland.
Op dit moment is 96 procent nog steeds vrij toegankelijk en hierin is voor het gemak niet het baggerdepot
meegerekend noch het te bouwen Justerland. Er is nog heel wat in te vullen voor de diverse
recreatieondernemers. Men is meer dan welkom bij het recreatieschap Geestmerambacht en de gemeente
Langedijk.
Het mag duidelijk zijn dat het recreatieschap met zijn tijd meegaat. Of liever nog: op de tijd vooruit loopt.
Immers, het algemeen bestuur besloot reeds op 1 juni 2011 een positieve intentie uit te spreken voor het
verlenen van medewerking aan het mogelijk maken van het Adventure Park in het Geestmerambacht.
De provincie heeft pas 16 december 2013 besloten uit te treden uit het recreatieschap Geestmerambacht. Dit
besluit betekent niet dat provincie minder of in het geheel niet financieel meer bijdraagt aan het beheer van het
recreatieschap, wist een beleidsadviseur recreatie van de provincie Noord Holland mij per e-mail te melden.
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Moeizaam overleg vakantiepark - Haarlems Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie HAA /auteur arthur de mijttenaere a.de.mijttenaere@hdcmedia.nl
door Arthur de Mijttenaere
Spaarndam De onderhandelingen van recreatieschap Spaarnwoude en projectontwikkelaar Esbi Bouw over de
bouw van een vakantiepark van Landal Greenparks verlopen moeizaam. Ruim een jaar geleden werd besloten
tot de onderhandelingen, in juni hoopt de projectontwikkelaar dat er een contract ligt.
Mark Petter van Esbi Bouw stelt dat de samenstelling van het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude,
dat om de zoveel maanden bijeenkomt, leidt tot de traagheid van de besluitvorming.
Er zijn veel hindernissen, voordat de eerste vakantiewoning kan worden gebouwd bij Fort benoorden
Spaarndam in het uiterste puntje van Velserbroek. De grond is van Staatsbosbeheer, die het land in erfpacht
heeft uitgegeven aan het recreatieschap. Esbi Bouw, dat tachtig vakantiehuizen wil neerzetten, neemt die grond
op zijn beurt in ondererfpacht.
Projectontwikkelaar Petter zegt dat de prijs voor de ondererfpacht geen punt is, de duur van de overeenkomst
zorgt voor meer hoofdbrekens. ,,Die erfpacht moet minstens zo lang zijn als de economische levensduur. Zoiets
kan niet voor tien jaar, want dan zijn die vakantiehuizen nog lang niet afgeschreven.â€™â€™
Bij de bestuursvergadering van het recreatieschap in juni, waarin onder anderen de wethouders van Haarlem,
Velsen en Amsterdam zitten, geeft het bestuur een klap op die overeenkomst, zo is de verwachting. Een heikel
punt: de ontsluiting van het park voor autoâ€™s met vakantiegangers is echter nog niet opgelost.
Haarlem, fervent tegenstander van het plan, wil niet dat het vakantieverkeer over de Vergierdeweg rijdt: de
meest voor de hand liggende toegangsweg. Velsen is voorstander en heeft na een langdurige discussie beloofd
een onderzoek te laten verrichten naar een ontsluitingsroute via Velserbroek.
Dit onderzoek, een ontsluiting via Velserboek, is wel in gang gezet maar Velsen heeft de strategische beslissing
genomen met het vervolg te wachten. Totdat een start wordt gemaakt met de verandering van het
bestemmingsplan, wat pas gaat gebeuren na het tekenen van het pachtcontract. Hoe het verkeer naar Landal
precies moet rijden, is dus nog steeds niet duidelijk.
Het is een opmerkelijk besluit van Velsen om met het verkeersonderzoek te wachten. Amsterdam heeft immers
eerder geÃ«ist dat het vakantiepark er alleen mag komen, als er een goede oplossing is gevonden voor het
vakantieverkeer. Dit omdat Spaarndammers vrezen dat het vakantiepark veel autorijders trekt naar het dorp.
De bouw van het vakantiepark zal zeker nog twee jaar duren. Na een bestemmingsplanwijziging moet er voor
de bouw ook een milieu effect rapportage worden opgesteld.
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Toeristisch Overstappunt - Zondagochtendblad
13-04-2014 /pagina 25 /editie PUR
OUDENDIJK - Recreatie Noord-Holland heeft voor Nationaal Landschap Laag-Holland achttien TOPâ€™s
gerealiseerd. Het Toeristisch Overstappunt (TOP) in Oudendijk wordt vandaag, zondag 13 april, om 13.00 uur
feestelijk onthuld door Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland. Deze TOP ligt tegenover eetcafÃ©
Les Deux Ponts, Slimdijk 2.
Ter gelegenheid van de opening kan worden meegedaan aan een aantal leuke activiteiten waaronder een 7
kilometer lange wandeling onder leiding van een ervaren gids. Deze wandeling die in samenwerking met
eetcafÃ© Les Deux Ponts wordt georganiseerd, start om 13.30 uur en de laatste wandeling met gids om 14.30
uur. Belangstellenden kunnen zich melden bij de TOP-informatiezuil. Om de wandeling op eigen gelegenheid te
maken is een flyer gemaakt. Denk aan stevige schoenen en/of laarzen.
Er zijn voor kinderen diverse activiteiten zoals gratis laten schminken door creatieve paashazen en het
springkussen; er is een gedichtenroute en tegen een kleine vergoeding kan men er met de kano op uit. Een
accordeonist zorgt voor de muzikale opluistering. De activiteiten duren tot 16.30 uur.
Een Toeristisch Overstappunt (TOP) is een startpunt waar de auto achtergelaten kan worden om vandaar te
fietsen of te wandelen. Vanaf elke TOP zijn bewegwijzerde of beschreven routes te volgen, die u laten
kennismaken met de mooiste plekjes. GeÃ¯ nteresseerd? Kijk dan op www.natuurwegwijzer.nl/tops
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Bijna verlost van de damherten - Elsevier

Jelte Wiersma Fotoâ€™s Marco Hillen
Aerdenhout is een afgerasterd dorp. Rond de villaâ€™s staan hekken om ongewenste gasten buiten te
houden. En sinds 2012 staat langs de nabijgelegen Amsterdamse Waterleidingduinen een hek om te
voorkomen dat damherten het dorp betreden. Hildegund Spaargaren (74) woont sinds 1983 in deze getraliede
wereld. Haar inmiddels overleden Nederlandse man was chemicus bij Shell.
De Duitse verbaast zich over het enorme anti-damhertenhek dat werd geplaatst omdat de gemeente
Amsterdam â€“ eigenaar van het duingebied â€“ de dieren niet wilde laten afschieten. Spaargaren, die
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opgroeide met de jacht: â€˜Hoe is het mogelijk? Er is hier een totaal gebrek aan kennis over de natuur. Je kunt
dieren niet onbeheerd laten als er geen natuurlijke vijanden zijn.â€™
De Amsterdamse Waterleidingduinen, een gebied tussen de Langevelderslag en Zandvoort dat vandaar in
oostelijke richting loopt tot Aerdenhout, is het oudste waterwingebied van het land (sinds 1853). Het voorziet
Amsterdam van drinkwater. Regen- en smeltwater uit de Rijn wordt deels op natuurlijke wijze gefilterd door het
duinzand en dan naar de stad gepompt. Het is daarnaast een natuurgebied dat jaarlijks duizenden bezoekers
trekt.
Sinds de jaren zeventig verblijven er damherten. Mogelijk zijn ze losgelaten of ontsnapt uit hertenkampen (voor
vleesproductie) of kinderboerderijen. In elk geval kreeg het gebied er naast vogels, insecten en klein wild plots
een voor velen iconisch dier bij. Leuk om te fotograferen, zeker de bokken (mannetjes) met hun gewei. Maar de
lol was er de laatste jaren wel vanaf. De honderd damherten die er in de jaren negentig rondliepen, hebben zich
enthousiast voortgeplant: in 2010 waren het er al 2.000. Dat aantal is opgelopen tot 3.000 nu.
Natuurlijke vijanden zijn er niet. Toch werd het damhert in 2004 nog op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten
gezet. Afschieten mocht dus niet. Curieus, want de dieren waren hier niet tot de Romeinen ze ruim 2.000 jaar
geleden meenamen naar het noorden, en in Noord-Europa stikt het ervan. Buiten natuurgebieden geldt juist de
zogenoemde nul-stand. Daar moeten alle damherten worden afgeschoten.
De roedels damherten vernielden de Waterleidingduinen steeds verder: nieuwe boompjes en planten kregen
steeds minder kans â€“ alles werd vertrapt en opgegeten. Door overbevolking waagden steeds meer dieren
zich buiten het gebied. Aan de zuidzijde ontdekten ze bollenvelden en richtten ze voor tienduizenden euroâ€™s
schade aan. Tientallen herten sneuvelden op de bumper van autoâ€™s, plantsoenen in Zandvoort werden
vernield, de grote en bloemrijke tuinen in Aerdenhout volgden.
In haar huis laat Spaargaren â€“ rood jasje, heldere ogen â€“ fotoâ€™s zien die ze maakte van damherten in
haar tuin. Ze heeft ook een mapje met knipsels uit de lokale kranten met berichten over de damherten. â€˜Een
oude gewoonte, ik ben marketingmanager geweest.â€™ Op haar gezicht verschijnt een verontschuldigende
glimlach.
De overlast in Aerdenhout en andere dorpen werd zo groot dat de gemeenten Bloemendaal â€“ waaronder
Aerdenhout valt â€“ en Zandvoort en de provincie Noord-Holland de gemeente Amsterdam onder druk zetten
om afschot toe te staan. Maar dat vond de toenmalige linkse meerderheid in de Amsterdamse raad zielig. Het
college betaalde, gesteund door de raad, miljoenen euroâ€™s voor de bouw van een kilometers lang hek dat
de dieren binnen zou moeten houden. Dat slaagde deels. In de winter van 2012 verhongerden honderden
damherten: Amsterdam had een gevangenis gecreÃ«erd met te weinig voedsel. Pas toen besefte de raad dat
er Ã©Ã©n optie overbleef.
Afgelopen winter schoten boswachters veertien vermagerde herten dood; ze vonden vijf verhongerde dieren.
Door het milde weer hebben de meeste de winter overleefd. Intussen loopt een procedure om komend najaar
niet alleen vermagerde herten, maar ook gezonde dieren af te schieten om de populatie te verkleinen. Om
daarna jaarlijks damherten af te schieten om de populatie structureel kleiner te houden. Tot die tijd weigeren
beheerders van de Kennemerduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland een faunapassage, dat de
gebieden met elkaar verbindt, open te stellen. Ze willen niet dat de damherten hun gebied komen kaalvreten.
Spaargaren schudt haar hoofd over zoveel gekte. â€˜Toen ik hier in 1967 kwam, viel me op dat Nederland veel
verstedelijkter was dan Duitsland en dat er meer geÃ¯ ndustrialiseerde landbouw was. Mijn Nederlandse
buurman zegt: â€œIk ben een stadskind en weet niks van de natuur.â€ â€™
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Spaargaren groeide op in Marburg, Hessen. Haar grootvader jaagde en was opzichter en boswachter voor een
grootgrondbezitter. Zijn jachttrofeeÃ«n (geweien) hangen in haar hal. Haar vader, een onderwijzer, en haar
moeder hielden een paar varkens, kippen en bijen. â€˜Het is in Duitsland heel gewoon om te werken in de stad,
op het platteland te wonen en er dieren naast te houden, en te jagen. Ik vertelde tijdens een reÃŒnie van de
Elisabethschule in Marburg over de damherten hier. Zij vonden de situatie volkomen gestoord.â€™
Op de verjaardag van een familielid trof ze Klaus Martin Lotz, oud-medewerker in Brussel van eurocommissaris
voor Landbouw Sicco Mansholt (1908-1995). Samen genoten ze van mals damhert. â€˜Mijn grootmoeder en
moeder konden wild ook fantastisch klaarmaken,â€™ zegt Spaargaren. Ze eet in Nederland alleen met Kerst
wild, van de lokale poelier. â€˜Dat komt uit Schotland.â€™ De geschoten herten uit de Waterleidingduinen
worden tot nog toe vernietigd. In de toekomst is verkoop niet uitgesloten. In elk geval zijn de bloemetjes in haar
tuin weer veilig.
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Naar boven
Op ontdekkingstocht vanuit Oudendijk- IJmuider Courant
Door Saskia Knegtering 14 april 2014 7:43 , Laatste update : 14 april 2014 7:43 OUDENDIJK - Kennismaken
met de mooiste plekjes, de rust en de natuur in Laag Holland kan voortaan eenvoudig vanuit Oudendijk.
Gistermiddag onthulde Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland, hier het achttiende Toeristische
Overstappunt (TOP) in de provincie. Op het terrein tegenover eetcafÃ© Les Deux Ponts parkeren...
IJmuider Courant
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Milieu
Fikse tegenslagen bij bouw gemeentehuis Bloemendaal - Haarlems Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_05 /editie HAA /auteur margot klompmaker
door Margot Klompmaker
Bloemendaal De vernieuwbouw van het gemeentehuis in Bloemendaal loopt weken vertraging op. Er zijn
verschillende tegenslagen. De belangrijkste is dat de ondergrond voor de fundering opnieuw moet worden
geprepareerd. Wie opdraait voor de kosten is nog niet duidelijk.
De aannemer verkeerde in de veronderstelling dat de grond stevig genoeg was en is doorgegaan met de
voorbereidingen voor het storten van de fundering. Alle bekisting en wapening moeten er uit.
De grond moet eerst vijftig centimeter worden afgegraven. Vervolgens wordt ter versteviging rivierzand
aangebracht. Dat zorgt voor een vertraging van vier weken. De ellende is ontstaan omdat de aannemer, J.P.
van Eesteren, de grond niet afdoende heeft gecontroleerd. Bepaalde metingen zijn niet uitgevoerd. Toch is de
aannemer doorgegaan. Toen uit nadere controle bleek dat de meetwaarden niet compleet waren, is nieuw
onderzoek verricht. Daaruit blijkt dat de grond een halve meter diep verdicht moet worden.
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Asbest De tweede tegenslag is dat er meer asbest in het gebouw is opgedoken dan was geÃ¯ nventariseerd.
Het opruimen ervan kost ruim 23.000 euro en heeft de bouw met drie weken vertraagd. Nog niet begroot is het
asbest dat eind februari als â€™verrassingâ€™ te voorschijn kwam toen het ketelhuis werd gesloopt. Daarbij
vlogen de stukken asbesthoudend materiaal in het rond.
Ook was er een tegenvaller met het Belgisch natuursteen uit het oude gemeentehuis. De architecten hadden
gehoopt dit natuursteen heelhuids uit het gebouw te kunnen halen voor hergebruik bij de entree. In de praktijk
bleek het echter niet mogelijk om het natuursteen ongeschonden te verwijderen. De architecten zullen in
overleg met de aannemer een alternatief zoeken.
Dan is er nog de kwestie van de inrichting van het gemeentehuis. Die is begroot op een miljoen, maar de raad
vindt dat het voor 300.000 euro moet. Of dat ook haalbaar is, is een tweede. Volgens het college ligt er een
programma van eisen dat uitgaat van een miljoen. De raad is bezorgd dat de drie ton niet gehaald gaat worden.

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke ordening
Fikse tegenslagen bij bouw gemeentehuis Bloemendaal - Haarlems Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_05 /editie HAA /auteur margot klompmaker
door Margot Klompmaker
Bloemendaal De vernieuwbouw van het gemeentehuis in Bloemendaal loopt weken vertraging op. Er zijn
verschillende tegenslagen. De belangrijkste is dat de ondergrond voor de fundering opnieuw moet worden
geprepareerd. Wie opdraait voor de kosten is nog niet duidelijk.
De aannemer verkeerde in de veronderstelling dat de grond stevig genoeg was en is doorgegaan met de
voorbereidingen voor het storten van de fundering. Alle bekisting en wapening moeten er uit.
De grond moet eerst vijftig centimeter worden afgegraven. Vervolgens wordt ter versteviging rivierzand
aangebracht. Dat zorgt voor een vertraging van vier weken. De ellende is ontstaan omdat de aannemer, J.P.
van Eesteren, de grond niet afdoende heeft gecontroleerd. Bepaalde metingen zijn niet uitgevoerd. Toch is de
aannemer doorgegaan. Toen uit nadere controle bleek dat de meetwaarden niet compleet waren, is nieuw
onderzoek verricht. Daaruit blijkt dat de grond een halve meter diep verdicht moet worden.
Asbest De tweede tegenslag is dat er meer asbest in het gebouw is opgedoken dan was geÃ¯ nventariseerd.
Het opruimen ervan kost ruim 23.000 euro en heeft de bouw met drie weken vertraagd. Nog niet begroot is het
asbest dat eind februari als â€™verrassingâ€™ te voorschijn kwam toen het ketelhuis werd gesloopt. Daarbij
vlogen de stukken asbesthoudend materiaal in het rond.
Ook was er een tegenvaller met het Belgisch natuursteen uit het oude gemeentehuis. De architecten hadden
gehoopt dit natuursteen heelhuids uit het gebouw te kunnen halen voor hergebruik bij de entree. In de praktijk
bleek het echter niet mogelijk om het natuursteen ongeschonden te verwijderen. De architecten zullen in
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overleg met de aannemer een alternatief zoeken.
Dan is er nog de kwestie van de inrichting van het gemeentehuis. Die is begroot op een miljoen, maar de raad
vindt dat het voor 300.000 euro moet. Of dat ook haalbaar is, is een tweede. Volgens het college ligt er een
programma van eisen dat uitgaat van een miljoen. De raad is bezorgd dat de drie ton niet gehaald gaat worden.
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Naar boven
â€™Weer een fopspeen voor Pettenâ€™ - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_08 /editie SCH /auteur harry de jong
door Harry de Jong
Met een theatraal gebaar en een diepe zucht, zoals alleen hij dat kan, plaatst Cor Koning van Het Zijper
Landschap zijn statement over de toekomstplannen voor Petten: ,,Te gek voor woorden dat het dorp nu voor de
derde maal een fopspeen wordt voorgehouden.â€™â€™
Was gezegd, Cor Koning dus.
Marina Petten, Petten als lieflijk sprookjesdorp in de duinen waar Piggelmee en zijn vrouwtje zich meer dan
thuis zouden voelen en nu dan weer Petten aan de voet van een nieuw duin op de plek van camping Corfwater.
Luchtfietserij is het in de ogen van Koning. ,,Weet je wat het is? Het is simpelweg allemaal niet
mogelijk.â€™â€™
Plankaarten Hij legt met graagte uit waarom niet. Plankaarten van provincie, Rijk, natuurorganisaties en
waterschap komen erbij op tafel. ,,Neem om te beginnen Natura 2000. Dat omvat onder meer het gebied waar
Huis ter Duin in staat. En de strook tussen Huis ter Duin en de huidige zeedijk. Plus nog eens een flink deel van
het Korfwater. Oftewel: het gebied waar een bungalowpark en vrijstaande woningen zijn gedacht. Terwijl je in
zoâ€™n Natura 2000-gebied helemaal niet bouwen mag. Als de gemeente denkt dat toch voor elkaar te
krijgen, dan wens ik ze veel succes. Bouwen daar gebeurt alleen als er een nationaal belang bij is gemoeid.
Met alle respect voor Petten, maar daar lijkt me hier toch geen sprake van.â€™â€™
Veiligheidszones En dan zijn er nog de veiligheidszones van het hoogheemraadschap. Stroken binnen- en
buitendijks waarbinnen geen â€™onomkeerbare ontwikkelingenâ€™ mogen plaatsvinden. ,,175 meter
buitendijks, 100 meter landinwaartsâ€™â€™, weet Koning. ,,Dan kom je wederom terecht in het gebied waar
een bungalowpark is gedacht. Er zouden dan wel ontheffingen mogelijk zijn, maar het waterschap zal de status
van die stroken niet willen veranderen.â€™â€™
Staatsbosbeheer zorgt voor een derde onmogelijkheid als het om de Petten-plannen gaat, stelt Koning.
Bijvoorbeeld als eigenaar van de grond van camping Corfwater, waar het nieuwe duinlandschap moet verrijzen.
,,Staatsbosbeheer weet zich door de erfpacht verzekerd van jaarlijkse inkomsten. Mij is verzekerd dat ze dat
liever hebben dan een bedrag ineen bij verkoop.â€™â€™ Oftewel: alweer drijfzand als fundament onder de
plannen voor Petten. ,,Wat ik zei, het is de derde fopspeen die het dorp voorgehouden krijgtâ€™â€™, aldus
Koning.
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Verfraaiing Willen de voorman en â€™zijnâ€™ Zijper Landschap dan helemaal niets in het dorp, dat een impuls
zo goed kan gebruiken? ,,Natuurlijk wel. In het verlengde van de kustversterking is er een programma van
provincie en gemeenten om 25 projecten uit te voeren die een verfraaiing en versterking betekenen voor de
kustzone. Daar is al geld voor beschikbaar en daar staan diverse projecten voor Petten op. Zoals versterking
van het duingebied ten noorden van de dijk door de Strandweg in oostelijke richting te verplaatsen, een
aantrekkelijker entree voor het dorp, opwaardering van de Spreeuwendijk. Allemaal zaken die het dorp goed
doen, waarmee je al voor een impuls kan zorgen. En die in tegenstelling tot de plannen uit de structuurvisie
geen fopspeen zijn. Ga daar nu eens snel mee aan de gang.â€™â€™

Een impressie van Petten in de toekomst. Illustratie Clemens Karlhuber
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ProRail: geen geluidsscherm - Noordhollands Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie KEN /auteur bart vuijk b.vuijk@hdcmedia.nl
door Bart Vuijk
Beverwijk ProRail weigert geluidsschermen neer te zetten ter hoogte van de wijk Zwaansmeer. Dat meldt de
gemeente Beverwijk. De gemeente is hier boos over en dreigt nu de benodigde wijzigingen in het
bestemmingsplan voor het verdubbelen van het spoor op te houden. Voor 2016 gebeurt er in ieder geval
helemaal niets, zoveel is duidelijk.
Het was de bedoeling dat ProRail en Beverwijk eind volgend jaar de spoorwegovergang Aagtenpoort en het
viaduct onder de A22 zouden vervangen door een fietstunnel. Onderdeel van de afspraken was de plaatsing
van geluidsschermen. Die zijn volgens de gemeente nodig, omdat het aantal sporen wordt verdubbeld van twee
tot vier. Dat plan is bedoeld om staaltreinen van Tata Steel te laten rangeren. Dit maakt veel lawaai, vandaar de
wens van de gemeente om geluidsschermen langs het spoor te plaatsen. Dit wordt door ProRail echter
geweigerd, zo meldt de gemeente. Nu liggen alle plannen stil.
Dus alles blijft nu voorlopig zoals het is. Geen ideale situatie. Een erg laag tunneltje onder de A22, een vrij
gevaarlijke spoorwegovergang bij de Aagtenpoort en een ronduit vervelende aansluiting van de Aagtendijk aan
beide kanten. Wethouder Frans Koster van verkeer ziet nu ook een provinciale subsidie voor het plan in gevaar
komen.
Koster blijft vasthouden aan geluidsschermen als voorwaarde voor alle plannen van ProRail. ,,Op die plek gaan
treinen zich opstellen, met veel lawaai van hun remmen. Wij zijn in conflict met ProRail omdat wij vinden dat er
geluidsschermen geplaatst moeten worden. ProRail zegt: daartoe zijn wij niet verplicht, dus doen wij dat niet.
Wij vinden dat er op zijn minst een morele verplichting is om dat wel te doen. Wij willen niet dat heel
Zwaansmeer â€™s nachts wordt opgeschrikt door spoorlawaai.â€™â€™
Over de herinrichting van de tunnel, de spoorwegovergang en de verdubbeling van de sporen werd al tien jaar
gepraat tussen ProRail en de gemeente. Nu gaat het dus nog langer duren voor hier wat van de grond komt.
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Op de spoorwegovergang Aagtenpoort zijn in de loop der tijden enkele dodelijke ongelukken gebeurd. Daarbij
is ook het viaduct A22 niet echt veilig.
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Geloof in Distriport verdampt - Noordhollands Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl
door Martin Menger
Berkhout De kans dat bedrijventerrein Distriport ooit nog van de grond komt, is weer een stap kleiner geworden.
Nu blijkt dat de projectontwikkelaars de omstreden grond helemaal niet meer willen terugnemen van de
provincie.
Eerder opperde de Statenfractie van de SP al dat het alle belangen het meest gediend zijn bij een spoedig
einde van de plannen voor een grootschalig bedrijventerrein voor distributiebedrijven tussen Berkhout en de A7.
De provincie is tegen wil en dank nog altijd eigenaar van de gronden. Ontwikkelaars De Peyler en Zeeman
hadden die grond aan de provincie verkocht, omdat dat fiscaal aantrekkelijk was. Ze zouden die terugkopen
maar kwamen vorig jaar de afspraak over de prijs niet na.
Dat was voor de provincie reden om een rechtszaak tegen de bedrijven te beginnen. De eerste schadeclaim
(2,3 miljoen) werd bij de ontwikkelaars neergelegd. Die zijn in hoger beroep gegaan. Het college van GS laat de
Statenleden nu weten dat de zaak een nieuwe wending heeft genomen. Want de West-Friese ontwikkelaars
leggen op hun beurt een schadeclaim van 2,8 miljoen euro bij de provincie neer. Nog opvallender is dat de
eigenlijk inzet van het geschil van tafel is: de bedrijven willen de grond niet meer terug.
Imagoschade Distriport is in de ogen van de ontwikkelaars niet langer uitvoerbaar. Door het optreden van de
provincie is er sprake van â€˜imagoschadeâ€™ en haken potentieel kopers en geÃ¯ nteresseerde partijen af.
Anders gezegd: het geloof in Distriport is verdampt. Wat Noord-Holland betreft is het nog lang niet zo ver. Eerst
wordt deze zomer de uitspraak van de rechtbank afgewacht. Daarna wordt de schade opgemaakt, en wat GS
betreft loopt die op tot ruim 13 miljoen euro. Die schade wil Haarlem op de ontwikkelaars verhalen. Daarnaast
loopt nog een nader onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerrein in de regio.
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Moeizaam overleg vakantiepark - Haarlems Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie HAA /auteur arthur de mijttenaere a.de.mijttenaere@hdcmedia.nl
door Arthur de Mijttenaere
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Spaarndam De onderhandelingen van recreatieschap Spaarnwoude en projectontwikkelaar Esbi Bouw over de
bouw van een vakantiepark van Landal Greenparks verlopen moeizaam. Ruim een jaar geleden werd besloten
tot de onderhandelingen, in juni hoopt de projectontwikkelaar dat er een contract ligt.
Mark Petter van Esbi Bouw stelt dat de samenstelling van het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude,
dat om de zoveel maanden bijeenkomt, leidt tot de traagheid van de besluitvorming.
Er zijn veel hindernissen, voordat de eerste vakantiewoning kan worden gebouwd bij Fort benoorden
Spaarndam in het uiterste puntje van Velserbroek. De grond is van Staatsbosbeheer, die het land in erfpacht
heeft uitgegeven aan het recreatieschap. Esbi Bouw, dat tachtig vakantiehuizen wil neerzetten, neemt die grond
op zijn beurt in ondererfpacht.
Projectontwikkelaar Petter zegt dat de prijs voor de ondererfpacht geen punt is, de duur van de overeenkomst
zorgt voor meer hoofdbrekens. ,,Die erfpacht moet minstens zo lang zijn als de economische levensduur. Zoiets
kan niet voor tien jaar, want dan zijn die vakantiehuizen nog lang niet afgeschreven.â€™â€™
Bij de bestuursvergadering van het recreatieschap in juni, waarin onder anderen de wethouders van Haarlem,
Velsen en Amsterdam zitten, geeft het bestuur een klap op die overeenkomst, zo is de verwachting. Een heikel
punt: de ontsluiting van het park voor autoâ€™s met vakantiegangers is echter nog niet opgelost.
Haarlem, fervent tegenstander van het plan, wil niet dat het vakantieverkeer over de Vergierdeweg rijdt: de
meest voor de hand liggende toegangsweg. Velsen is voorstander en heeft na een langdurige discussie beloofd
een onderzoek te laten verrichten naar een ontsluitingsroute via Velserbroek.
Dit onderzoek, een ontsluiting via Velserboek, is wel in gang gezet maar Velsen heeft de strategische beslissing
genomen met het vervolg te wachten. Totdat een start wordt gemaakt met de verandering van het
bestemmingsplan, wat pas gaat gebeuren na het tekenen van het pachtcontract. Hoe het verkeer naar Landal
precies moet rijden, is dus nog steeds niet duidelijk.
Het is een opmerkelijk besluit van Velsen om met het verkeersonderzoek te wachten. Amsterdam heeft immers
eerder geÃ«ist dat het vakantiepark er alleen mag komen, als er een goede oplossing is gevonden voor het
vakantieverkeer. Dit omdat Spaarndammers vrezen dat het vakantiepark veel autorijders trekt naar het dorp.
De bouw van het vakantiepark zal zeker nog twee jaar duren. Na een bestemmingsplanwijziging moet er voor
de bouw ook een milieu effect rapportage worden opgesteld.
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Zelfde bedrijf, nieuwe naam - Noordhollands Dagblad
14-04-2014 /pagina gio_01 /editie ENK /auteur HDC Media
Berkhout Tot voor kort deed de provincie over Distriport zaken met De Peyler Projectontwikkelaar en Zeeman
Vastgoed BV. Dat is veranderd: beide bedrijven hebben de namen gewijzigd. De Peyler gaat nu door het leven
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als Ooms Ontwikkeling BV. Zeeman Vastgoed is nu in de markt als Distriport Vastgoed BV. De actiegroep
Berkhout is Boos ziet in de naamswijziging een teken dat de bedrijven terugtrekkende bewegingen maken.
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Verkeer en vervoer
Stremming sluis uitgesteld - Zondagochtendblad
13-04-2014 /pagina 35 /editie ZAD
ZAANDAM - De voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam
nemen meer tijd in beslag dan verwacht. Hierdoor schuift de stremming van de Wilhelminasluis en de
naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug ongeveer een half jaar op in de tijd naar begin 2015.
Bij het vernieuwen van de Wilhelminasluis werkt de provincie nauw samen met de gemeente Zaanstad. Het
project is onderdeel van het programma 'Vaart in de Zaan', dat als doel heeft de Zaan beter bereikbaar te
maken voor de binnenvaartschepen van de toekomst. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het
vervoer over de weg naar meer vervoer over water en verbetering van de leefbaarheid in de regio. Zie
www.wilhelminasluiszaandam.nl.
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Meer dieren, dus meer botsingen - De Volkskrant
12-04-2014 /pagina 09 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER RIK NIJLAND
ARNHEM
Reportage Aangereden wild
De auto is een effectieve slachtmachine van wilde dieren. Jaarlijks vinden bijna 8.000 grote zoog-dieren de
dood. Maat-regelen helpen niet echt.
De hei op het Planken Wambuis tussen Arnhem en Ede ligt bezaaid met spierwitte, afgekloven wervels,
schouderbladen, ellepijpen, kaken en een losgerukte poot waar de zwijnen het merg uit hebben gegeten. Een
schedel van een hert krioelt van de keverlarven. 'Door de dood ontstaat ook weer nieuw leven', zegt Han ten
Seldam, faunabeheerder van Natuurmonumenten op de zuidwest-Veluwe.
Al twintig jaar dumpt hij op dit knekelveld de reeÃ«n, herten en wilde zwijnen die in de omgeving worden
doodgereden. Raven, vossen, de zeearend of wilde zwijnen werken het grootste deel van zo'n
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verkeersslachtoffer in een dag of vier weg, maar verse aanvoer is gegarandeerd: gemiddeld belandt hier, buiten
het zicht van de wandelaars, elke week wel een nieuw karkas.
Jaarlijks zijn er officieel 7.000 tot 8.000 geregistreerde aanrijdingen tussen weggebruikers en grote zoogdieren.
In Noord-Holland gaat het 'slechts' om ruim honderd botsingen met reeÃ«n of damherten, maar meer naar het
oosten neemt het aantal ongevallen flink toe. In Gelderland komen er zo'n 1.200 tot 1.400 reeÃ«n per jaar om
in het verkeer. Rond de Veluwe komen daar nog eens 75 tot 85 aanrijdingen met edelherten bij, 25 met
damherten en 250 tot 400 met wilde zwijnen. Daardoor moeten jaarlijks enkele tientallen personen naar het
ziekenhuis, en is er af en toe een dode te betreuren. Waarschijnlijk zijn er meer zware ongelukken: een
automobilist die schrikt van een overstekend dier, uitwijkt en de dood vindt tegen een boom, komt niet in de
statistiek.
Gijs van Aardenne van de stichting Wildaanrijdingen Nederland denkt dat in werkelijkheid het aantal botsingen
nog veel hoger ligt. 'Daar is geen goed zicht op. Buiten de Veluwe is de registratie Ã©n de afhandeling niet
goed geregeld. Mede door onze contacten met jagers weten wij dat er in Nederland jaarlijks 10 duizend reeÃ«n
worden doodgereden, ongeveer 12 procent van de populatie. En dat aantal is vrijwel overal stijgend.'
Edelhert
Van Aardenne beraamt de schade van aanrijdingen met reewild op 25 miljoen euro per jaar. Voor de
bestuurders zijn vooral de 'confrontaties' met edelherten gevaarlijk. Een flink zwijn kan wel 100 kilo wegen,
maar staat dicht op de grond, waardoor de auto de klap opvangt. Ten Seldam: 'Een edelhert van 200 kilo staat
hoog op de poten; die wordt geschept en kan door de voorruit komen'.
Minstens eens per week moet de faunabeheerder na een oproep van de politie zijn bed uit. De buks gaat mee,
voor als het dier zieltogend langs de weg ligt. 'Ik heb wel eens mensen die de dierenambulance willen bellen,
maar die beesten hebben inwendige bloedingen, gebroken poten. Het is het meest humaan om ze dood te
schieten.'
Is er geen dier te bekennen - reeÃ«n zijn vrijwel altijd dood na een botsing, maar flinke zwijnen en edelherten
weten zich nog weleens het bos in te slepen - dan komt Ten Seldam terug met een collega met speurhond. 'Als
zo'n dier gewond is, maakt hij vaak een wondbed, zoals we dat noemen, een plek om te gaan liggen en
langzaam dood te gaan. Om het lijden te beperken, proberen we het op te sporen.'
Deze week schreef Natuurmonumenten een prijsvraag uit om het aantal botsingen tussen verkeer en wild te
verminderen. Vorig najaar bleek bij de Groot Wild EnquÃªte dat de achterban van de natuurorganisatie het leuk
vindt dat grote wilde dieren op steeds meer plekken in Nederland voorkomen en vrij kunnen rondlopen, maar
dat er ook zorgen zijn over de verkeersveiligheid. Duidelijk is dat een hoge stand aan dieren leidt tot meer
verkeersslachtoffers, aldus Ten Seldam. Afschieten vinden de leden echter een laatste redmiddel. 'Ik hoop dat
nieuwe technieken soelaas kunnen bieden.'
Van Aardenne is daar al mee bezig. De stichting Wildaanrijdingen praat met TomTom en met twee Duitse
automerken over de mogelijkheid automobilisten via de navigatie te waarschuwen als ze een hotspot van
aanrijdingen naderen.
Van de huidige methoden om verkeerslachtoffers te voorkomen, heeft Ten Seldam geen hoge pet op. De
belangrijkste 'dodenweg' in zijn gebied is de N224 tussen Arnhem en Ede. De provinciale
waarschuwingsborden daar 'Wij steken zomaar over' of de bekende verkeersborden met een springend hert
helpen geen zier, is zijn indruk.
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Ook de veel gebruikte reflectoren, die het licht van de autolampen de berm in laten schijnen, lijken niet te
werken, net zo min als apparaatjes die een fluitsignaal afgeven om wild te verjagen. 'Wij hebben wel eens
geÃ«xperimenteerd met Hukinol', vertelt Ten Seldam. 'Dat stinkt zo intens dat je thuis niet meer naar binnen
mag, maar de dieren trokken zich er niks van aan.'
Ook twijfelt hij aan de effectiviteit van de zwijnverdwijnblokken, een soort verharding van 50 centimeter aan
beide zijden van de weg zodat zwijnen niet tot aan het asfalt kunnen wroeten. 'Dan komen ze niet per ongeluk
met hun kont op de weg, maar op een gegeven moment willen ze toch een keer naar de overkant. Wat echt zou
helpen, is als automobilisten en motorrijders zich 's nachts aan de aanbevolen 60 kilometer per uur zouden
houden. Dan hebben ze veel meer tijd om te reageren als er een dier oversteekt. Zelfs als wij midden in de
nacht met zwaailicht langs de weg staan om een aangereden hert te bergen, rijden ze hier de vouwen uit je
broek.'
Egel voert lijst van verkeersslachtoffers aan
Niet alleen grote zoogdieren worden aangereden. Volgens een ruwe schatting uit 2009 vallen jaarlijks zo'n 100tot 300 duizend egels ten prooi aan het verkeer. Op waarneming.nl, een site waar natuurliefhebbers hun
observaties registreren, staat de egel boven aan de ranglijst van verkeersslachtoffers, gevolgd door de bunzing
en de haas. Ook bij zeldzame soorten vergt het verkeer jaarlijks een fikse tol. De Zoogdiervereniging vermoedt
dat er elk jaar zo'n 200 boommarters en 20 otters worden doodgereden.

(c) De Volkskrant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Groote Sluis is â€™bijna mythischâ€™ - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_03 /editie ZAA /auteur daniÃ«l verheij d.verheij@hdcmedia.nl
door DaniÃ«l Verheij

Sluiswachters maken testrit voor de opening

Zaandam De Groote Sluis van Zaandam gaat volgend weekend open. Het team van 36 sluiswachters is er
klaar voor. Dat de Wilhelminasluis toch langer open blijft, dat maakt niet meer uit. ,,We proberen gewoon zoveel
mogelijk boten deze kant op te lokken.â€™â€™
Gisteren kregen de vrijwilligers een training in het bedienen van de sluis, want zo makkelijk is dat nog niet. Of,
zoals professioneel sluiswachter Cees van Vliet van de Wilhelminasluis zijn pupillen meegeeft: ,,Het is een
waardeloos systeem.â€™â€™
Het sluisje - In bouwjaar 1722 een forse sluis, vandaar de naam - is jaren niet gebruikt. Hij raakte met de komst
van een grotere sluis snel achterhaald. De bediening van de deuren gaat nog met de hand. Door aan twee
grote houten wielen te draaien gaan de deuren open. De verbouwing van de Wilhelminasluis, oorspronkelijk
gepland in de komende zomer, was een mooi moment om de antieke sluisdeuren weer eens open te gooien.
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,,Oh Jezus wat zwaar!â€™â€™, kreunen twee vrijwilligers die aan Ã©Ã©n van de wielen draaien. Tergend
langzaam komt de deur in beweging. Dan, uit het niets, klapt de deur open en begint het wiel als een dolle te
draaien. ,,De deur aan de andere kant stond nog open, dan krijg je ditâ€™â€™, legt Van Vliet uit. ,,Daarom
altijd eerst kijken of de andere kant goed dicht zit.â€™â€™
De vrijwilligers hebben er veel zin in. Zaandammer Bert Poets bijvoorbeeld kijkt vooral uit naar zijn rol als
gastheer. ,,Wij geven de passanten een persoonlijke benadering, verwijzen ze naar leuke plekjes in de streek.
Een beetje het idee van de sluis bij Muiden, waar iedereen gezellig blijft hangen.â€™â€™
Poets is gepensioneerd, en zag het wel zitten om zijn vrije tijd als sluiswachter te besteden. ,,Waarom?
Sluiswachter, dat is een fantastisch beroep, mythisch bijna! Heel Noord-Holland dankt zijn bestaan aan dit soort
sluizen. Je beheerst het water.â€™â€™
In de zomer gaat de Groote Sluis 7 dagen per week open, tot die tijd wordt die alleen in de weekenden bediend.
De brugwachters hopen op nog meer collegaâ€™s die 2 tot 3 keer per maand een dienst willen draaien. Wie
interesse heeft kan nog mailen naar grootesluis@outlook.com.

Het bedienen van de sluisdeur is nog ouderwets handwerk. foto wim egas
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'Vier buslijnen in gevarenzone' - Haarlems Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_05 /editie HAA /auteur annalaura molducci a.molducci@hdcmedia.nl
door Annalaura Molducci
Haarlem Het college van b en w in Haarlem maakt zich met de SP, ChristenUnie en PvdA in Haarlem zorgen
over het busvervoer in Haarlem en Spaarndam na 2015. Volgens de socialisten lopen de buslijnen 4, 8, 14 en
15 gevaar. Dat zou blijken uit de concessie openbaar vervoer 2015-2025 die nu ter inzage ligt bij het provincie.
SP-raadslid Anne Feite Bloem stelde donderdag vragen in de Haarlemse gemeenteraad. ,,Straks zijn de
Waarderpolder en het Nova College, het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede en Vogelenzang niet meer
bereikbaarâ€™â€™, zo vreest Bloem.
Ook de ChristenUnie en de PvdA zijn ongerust, zo bleek in de Haarlemse gemeenteraad.
In de concessie wordt volgens Bloem onderscheid gemaakt tussen â€™verbindende stroomlijnenâ€™ en
â€™ontsluitende lijnenâ€™. De laatste lijnen zijn volgens de tekst in de concessie minder belangrijk en kunnen
ook worden geÃ«xploiteerd als buurtbus.
Bloem: ,,Dat is een mooi eufemisme voor het inwisselen van een goede dienstregeling voor een door
vrijwilligers gerunde onregelmatig rijdende boemelbus.â€™â€™ Bloem maakt zich ook zorgen over de
buslijnen in Spaarndam.
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Hij wil weten of het college de concessie kent en of er nog bezwaar wordt ingediend. Hij wil ook weten of het
college een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer wil. En is het college het met de SP eens dat ook de
ontsluitende lijnen met een goede dienstregeling daar een essentieel onderdeel van uitmaken?
Volgens wethouder Lukas Mulder (GroenLinks) maakt het college zich ook zorgen en wordt er middels een
â€™zienswijzeâ€™ bezwaar gemaakt bij de provincie. Dat doet Haarlem alleen en ook nog met de omliggende
gemeenten. De Haarlemse partijen zouden dat ook nog zelf kunnen doen omdat de periode waarin bezwaar
kan worden gemaakt bijna is verlopen. Volgens Mulder zijn de zorgen terecht: ,,De kosten van brandstof en
personeel zijn gestegen en de verwachtingen zijn somber. Bovendien wordt de Ov-studentenkaart ook nog
eens afgeschaft.â€™â€™ Haarlem scoort nu goed. Volgens Mulder staat Haarlem op de derde plaats met
goed vervoer na Den Haag en Leiden. Qua bereikbaarheid scoort Haarlem een vierde plaats na Utrecht, Den
Haag en Amsterdam. Over de buslijnen heeft Mulder niet zoveel zorgen. Volgens hem blijft er behoefte bestaan
aan lijn 15 naar de Waarderpolder, 4 naar Heemstede, scholierenlijn 8 en lijn 14 naar Spaarndam.

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Ondernemers vrezen volledige sluiting van Velsertunnel - IJmuider Courant
12-04-2014 /pagina gio_03 /editie IJC /sectie IJC_Regio_ /auteur dagmar aarts
door Dagmar Aarts
Velsen De volledige sluiting van de Velsertunnel is een enorm probleem voor ondernemers. Dat zegt Ton van
der Scheer, voorzitter van de haven- en ondernemingsvereniging IJmond.
Van der Scheer: ,,Als je hier ondernemer bent, heb je Ã©Ã©n grote ontsluitingsroute. Het heeft enorme
consequenties als die dicht gaat. Bedrijven hebben te maken met de aanvoer van grondstoffen en het
vervoeren van hun producten. Ook werknemers moeten op tijd op hun werk aan kunnen komen. De sluiting van
de tunnel legt een enorme wissel. Dat kan niet zomaar. Er zijn voorwaarden nodig om het draagbaar te
maken.â€™â€™
De belangrijkste voorwaarde is volgens Van der Scheer dat de Wijkertunnel aan allebei de kanten vanaf hier te
bereiken is. Dat kan met calamiteitenbogen. Dit zijn nieuwe verbindingswegen naar en van de Wijkertunnel.
Aan de andere kant levert het nieuwe plan ook een voordeel op volgens de voorzitter. ,,Het is prettig dat de
werkzaamheden nu pas in 2016 zijn. Er is meer tijd om maatregelen te treffen. De volledige sluiting van de
tunnel is een enorm probleem om goed op te lossen. Gelukkig krijgen wij als ondernemers de ruimte om onze
zorgen te uiten en mee te denken met het bereikbaarheidsplan dat gemaakt gaat worden.â€™â€™
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
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PVV bezorgd over tunnel - IJmuider Courant
12-04-2014 /pagina gio_01 /editie IJC /sectie IJC_Regio_ /auteur HDC Media
Velsen PVV Noord-Holland heeft Statenvragen gesteld over de sluiting van de Velsertunnel. De PVV is
verbaasd dat het â€™horrorscenarioâ€™, waarbij de tunnel in 2016 negen maanden wordt afgesloten,
doorgaat. Eerder zou eerst de ene tunnel en daarna de andere dicht gaan. De PVV wil graag weten waarom dit
â€™horrorscenarioâ€™ toch doorgaat, wat de alternatieven zijn, wat de economische schade van de afsluiting
is en of het college de zorgen van ondernemers deelt.
Regio 3: Ondernemers vrezen volledige sluiting
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
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Water
Nieuw gemaal 't Hoekje - Zondagochtendblad
13-04-2014 /pagina 26 /editie SCH
Wanneer het gemaal op volle toeren draait, pompt het maximaal 2,9 miljoen liter water per uur af via de
Scheidingsvliet naar het Noordhollandsch Kanaal. Dat is ruim een vol zwembad van 50 meter. Het gemaal is
onderdeel van de aanpassing van het totale watersysteem in polder 't Hoekje.
Droge voeten
Het gemaal maalt via verbrede sloten het water sneller uit de polder. Bij een extreme hoeveelheid neerslag zet
het hoogheemraadschap de in 2013 gerealiseerde waterberging open om tijdelijk water te bergen. Dankzij het
aangepaste watersysteem kunnen agrariÃ«rs het waterpeil op hun eigen perceel regelen.
Naar verwachting duren de werkzaamheden aan het gemaal tot eind 2014. Het hoogheemraadschap stemt alle
werkzaamheden af met direct betrokkenen.
Maatwerk
Om hinder zo veel mogelijk te voorkomen, rijdt het vrachtverkeer over de openbare weg en niet door de
bebouwde kom. Samen met de omgeving zoekt het Hoogheemraadschap naar een maatwerkoplossing
passend bij het gebied. Deze succesvolle samenwerking voert het Hoogheemraadschap door in diverse polders
in Schagen, bijvoorbeeld in polder NM, Z ,ON en AB, maar ook daarbuiten zoals in de Anna Paulownapolder.

(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Water is in de gemeentelijke politiek onbewust â€” en ten onrechte â€” een onbekende geworden - Het
Financieele Dagblad
12-04-2014 /pagina 6 /sectie Essay /auteur Ovink, H.

Water is een ondergeschoven kindje in Nederland: het stond amper of niet op de agenda bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Maar de wateropgave is te groot en urgent om links te laten liggen.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Nu is het aan de nieuw te vormen colleges om inspirerende
programmaâ€™s te presenteren die zijn gericht op de belangrijkste opgaven. En daar wringt het: want
sommige opgaven worden wel erg gemakkelijk vergeten. De wateropgave ontbreekt bijna volledig in de lokale
programmaâ€™s. En dus blijven er kansen liggen om de vele uitdagingen op een slimme manier te verbinden,
gericht op resultaten die cultureel Ã©n economisch het verschil maken. De colleges worden nu gevormd, de
programmaâ€™s worden nu geschreven: nu is het moment die omissie te herstellen.
Ik ben een jaar weg uit Nederland en werk voor de Amerikaanse regering aan de wederopbouw in de New
Yorkse regio die eind 2012 werd getroffen door de orkaan Sandy. En elke keer als ik daar vertel waar ik
vandaan kom, vertellen de Amerikanen mij mijn nationale geschiedenis: over de polders en het lage land onder
de zeespiegel, over onze dijken en de storm van 1953, over de eeuwenlange traditie van regionale
samenwerking, en de kracht van water voor onze economie, voor de wereld. Een mooi verhaal en het klopt ook
nog. Wij hebben in Nederland al eeuwenlang het primaat op het water. Nederland is een land gemaakt van
water. Door het managen van risicoâ€™s en onzekerheden zijn we groot geworden. Die aanpak hebben we
zelfs tot kunde en kunst verheven. We hebben de wetenschap ermee verbonden en we zijn in de praktijk
leidend in innovaties die over de hele wereld het verschil maken.
Nederland, waterland is groot geworden door zijn steden op het knooppunt van een internationaal netwerk van
waterwegen. En nog steeds is Nederland de marktleider in Europa op de binnenvaart, hebben we de best
beschermde delta van de wereld en blijven we investeren in de gebieden beneden de zeespiegel. Het Deltaprogramma is niet begonnen met een ramp, maar vanuit het besef dat de toekomst altijd anders zal zijn. En dat
we daar beter slim en samenwerkend op kunnen anticiperen dan ons te laten overvallen. Dat vermarkten we
met onze Topsector Water, waarbij de overheden, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen
ineenslaan.
Zoâ€™n 900 jaar geleden begonnen we met de eerste waterdemocratie, een gebiedgerichte aanpak voor
droge voeten en schoon water. Onze waterschappen zijn van wereldfaam. Vorige maand publiceerde de Oeso
zijn rapport over de Nederlandseâ€˜watergovernanceâ€™, en het waterschap is terecht onomstreden.
Waarom dan nu deze waterlofzang? Omdat we dit verhaal in Nederland helemaal niet vertellen. Vraag een
jongen in Gouda waar hij woont en hij komt niet verder dan zijn buurt en vriendjes. Maar dat hij meters onder de
zeespiegel woont, betekent voor hem niets. We bouwen ziekenhuizen achter de dijk met het noodaggregaat in
de kelder. Zodat als de dijk breekt, het eerste wat niet meer functioneert onze eerste hulp is. En in de
verkiezingsprogrammaâ€™s voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam het woordâ€˜waterâ€™ niet of
nauwelijks voor. Zelfs niet in die steden waar water voor de cultuur, economie en kwaliteit, een centrale plek
inneemt. Water is onbewust de onbekende geworden. En onbekend maakt onbemind.
Maar de wateropgave is te groot en urgent om links te laten liggen. Nederland ligt deels onder de zeespiegel
maar is voor een veel groter deel kwetsbaar voor overstromingen. We hebben een slim systeem van dijken,
dammen, duinen en sluizen die ons beschermen, maar vergeten dat we daarmee nooit de 22ste eeuw halen.
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Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de stormen op de Noordzee en overstromingen in Duitsland en
Frankrijk bedreigen onze delta. En onze steden en dorpen liggen kwetsbaar op die kruispunten van
waterwegen. Goed bereikbaar maar ook met een enorme opgave, nu en in de toekomst. Intensere
regenstormen worden vaker afgewisseld met lange perioden van droogte. Die grotere verschillen maken ons
waterstelsel kwetsbaar. De kwaliteit van het water is voor onze industrie, steden en landbouw cruciaal.
Bedrijven, kennisinstellingen en overheid slaan de handen ineen, maar het is niet genoeg. En er ligt een
enorme kans.
De orkaan Sandy, die in oktober 2012 over de Noordoostkust van de Verenigde Staten raasde, liet niet alleen
een spoor van vernieling achter en meer dan $â€‰70 mrd aan schade. Sandy liet ook zien dat door de
ongelijkheid in deze regio de sociaal kwetsbaren ook vaak op de fysiek kwetsbare plekken leven. De storm
versterkte het beeld van een verdeelde regio. In Nederland is de ongelijkheid veel genuanceerder. Maar met
bezuinigingen en zonder gerichte politieke aandacht, zonder een inhoudelijke verbinding tussen de
verschillende sociale en fysieke maatschappelijke opgaven in de lokale politiek, wordt deze ongelijkheid alsnog
onbewust versterkt. Water heeft altijd de kracht van onze steden bepaald. Nu we deze transformeren, de bouw
weer aantrekt en de sociale opgaven meer op het bordje van de gemeente liggen, is er de kans Ã©n de
opdracht om de sociale en fysieke weerbaarheid van onze steden te versterken.
Water is niet weg te denken uit onze cultuur en zou niet weg te denken moeten zijn uit de politiek, uit het debat
en de prioriteiten voor de nieuwe colleges. Maar het is Ã³f te vanzelfsprekend, Ã³f het wordt vergeten Ã³f het is
gewoonweg niet sexy genoeg om mee te scoren. Water zou een verplicht vak op school moeten zijn. Verleden,
heden en toekomst kunnen ermee worden verbonden. De techniek wordt door water verbonden met onze
cultuur, innovatie met creativiteit, stedenbouw met ingenieurskunde en bestuurskracht met slimme coalities.
Water is de sleutel van een betere toekomst: water verbindt. Maar onbekend en onbemind is water nu het
stiefkind geworden. En zonder een gerichte aanpak en zonder prioriteit van water gaat het in Nederland niet
goed. We zijn 100% afhankelijk van een goede waterhuishouding, een veilige delta en schoon drinkwater. Onze
steden bestaan niet zonder water en toch verdwijnt het water van de politieke agenda.
Als we Nederland willen regeren op gemeentelijk niveau, dan gebeurt dat vanuit de lokale democratie. Maar
dan moet de politiek wel in staat zijn een programma te presenteren dat ook de echte prioriteiten benoemt en
een perspectief geeft voor de toekomst, met een concrete aanpak en met middelen. Water mag niet verzuipen
in het onvermogen van de lokale politiek het te omarmen.

(c) Het Financieele Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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â€™Weer een fopspeen voor Pettenâ€™ - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_08 /editie SCH /auteur harry de jong
door Harry de Jong
Met een theatraal gebaar en een diepe zucht, zoals alleen hij dat kan, plaatst Cor Koning van Het Zijper
Landschap zijn statement over de toekomstplannen voor Petten: ,,Te gek voor woorden dat het dorp nu voor de
derde maal een fopspeen wordt voorgehouden.â€™â€™
Was gezegd, Cor Koning dus.
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Marina Petten, Petten als lieflijk sprookjesdorp in de duinen waar Piggelmee en zijn vrouwtje zich meer dan
thuis zouden voelen en nu dan weer Petten aan de voet van een nieuw duin op de plek van camping Corfwater.
Luchtfietserij is het in de ogen van Koning. ,,Weet je wat het is? Het is simpelweg allemaal niet
mogelijk.â€™â€™
Plankaarten Hij legt met graagte uit waarom niet. Plankaarten van provincie, Rijk, natuurorganisaties en
waterschap komen erbij op tafel. ,,Neem om te beginnen Natura 2000. Dat omvat onder meer het gebied waar
Huis ter Duin in staat. En de strook tussen Huis ter Duin en de huidige zeedijk. Plus nog eens een flink deel van
het Korfwater. Oftewel: het gebied waar een bungalowpark en vrijstaande woningen zijn gedacht. Terwijl je in
zoâ€™n Natura 2000-gebied helemaal niet bouwen mag. Als de gemeente denkt dat toch voor elkaar te
krijgen, dan wens ik ze veel succes. Bouwen daar gebeurt alleen als er een nationaal belang bij is gemoeid.
Met alle respect voor Petten, maar daar lijkt me hier toch geen sprake van.â€™â€™
Veiligheidszones En dan zijn er nog de veiligheidszones van het hoogheemraadschap. Stroken binnen- en
buitendijks waarbinnen geen â€™onomkeerbare ontwikkelingenâ€™ mogen plaatsvinden. ,,175 meter
buitendijks, 100 meter landinwaartsâ€™â€™, weet Koning. ,,Dan kom je wederom terecht in het gebied waar
een bungalowpark is gedacht. Er zouden dan wel ontheffingen mogelijk zijn, maar het waterschap zal de status
van die stroken niet willen veranderen.â€™â€™
Staatsbosbeheer zorgt voor een derde onmogelijkheid als het om de Petten-plannen gaat, stelt Koning.
Bijvoorbeeld als eigenaar van de grond van camping Corfwater, waar het nieuwe duinlandschap moet verrijzen.
,,Staatsbosbeheer weet zich door de erfpacht verzekerd van jaarlijkse inkomsten. Mij is verzekerd dat ze dat
liever hebben dan een bedrag ineen bij verkoop.â€™â€™ Oftewel: alweer drijfzand als fundament onder de
plannen voor Petten. ,,Wat ik zei, het is de derde fopspeen die het dorp voorgehouden krijgtâ€™â€™, aldus
Koning.
Verfraaiing Willen de voorman en â€™zijnâ€™ Zijper Landschap dan helemaal niets in het dorp, dat een impuls
zo goed kan gebruiken? ,,Natuurlijk wel. In het verlengde van de kustversterking is er een programma van
provincie en gemeenten om 25 projecten uit te voeren die een verfraaiing en versterking betekenen voor de
kustzone. Daar is al geld voor beschikbaar en daar staan diverse projecten voor Petten op. Zoals versterking
van het duingebied ten noorden van de dijk door de Strandweg in oostelijke richting te verplaatsen, een
aantrekkelijker entree voor het dorp, opwaardering van de Spreeuwendijk. Allemaal zaken die het dorp goed
doen, waarmee je al voor een impuls kan zorgen. En die in tegenstelling tot de plannen uit de structuurvisie
geen fopspeen zijn. Ga daar nu eens snel mee aan de gang.â€™â€™

Een impressie van Petten in de toekomst. Illustratie Clemens Karlhuber
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Abseilen bij opening Fortenseizoen - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_08 /editie KEN /auteur pieter van hove p.van.hove@hdcmedia.nl
door Pieter van Hove
38

â€™Lelijke puisten in het landschap of symbolen?â€™
Presentator Jeugdjournaal bij opening seizoen Nick Rennooij gaat abseilen Tijdens paasweekeinde allerlei
activiteiten op forten Sint Aagtendijk place to be

IJmuiden Lelijke betonnen puisten in het landschap, noemt de Ã©Ã©n ze. De symbolen van een zeer
ingrijpende periode in de geschiedenis, zegt de ander. Hoe dan ook, bunkers hebben op de een of andere
manier een magische aantrekkingskracht op mensen. Je vindt ze spannend of je verafschuwt ze.
Op veel plaatsen in het kustgebied zijn vandaag de dag nog restanten te zien van de Stelling van Amsterdam,
een bijzondere verdedigingsring van 46 forten en batterijen en dijken en sluizen. De linie werd gebouwd tussen
1880 en 1914 en moest de vijand buiten houden. Met een ingenieus systeem kon het land rondom de linie
onder water worden gezet, waardoor een waterplas ontstond die niet diep genoeg was voor schepen en te diep
voor man en paard. Tijdens de twee wereldoorlogen werd de Stelling wel in staat van verdediging gebracht,
maar er hoefde nooit gevochten te worden. Ook op Forteiland, in de monding van het Noordzeekanaal, staan
verdedigingswerken die in de Tweede Wereldoorlog dienst deden voor de Duitse bezetter. Ze maken deel uit
van de zogeheten Atlantikwall. Deze maand komen de forten weer tot leven en openen zij hun poorten voor
publiek.
Powerfan Nick Renooij , de presentator van het Jeugdjournaal, geeft op 21 april op spectaculaire wijze de
aftrap van het Fortenseizoen. Op Forteiland IJmuiden maakt hij een vrije val van een powerfan. Daarna mogen
kinderen met de presentator op de foto. Echte durfallen maken zelf ook een vrije val of gaan abseilen van de
dikke muren van het fort. Gedurende het paasweekeinde zijn er activiteiten voor jong en oud, gezinnen met
kinderen en opaâ€™s en omaâ€™s. Van avontuurlijke games als abseilen en buksschieten tot oudhollandse
spellen, spannende fortexpedities, speurtochten, theater en serious gaming. Natuurlijk kunnen kinderen op veel
forten ook paaseieren zoeken of schilderen. Maar liefst elf forten van de Stelling van Amsterdam zijn in het
paasweekeinde met een speciaal programma geopend.
Zie www.stellingvanamsterdam.nl of www.forten.nl.
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Tappunt voor waterdorp De Cocksdorp - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_08 /editie HEL /auteur anja roubos
door Anja Roubos
Texel Het watertappunt dat waterleverancier PWN vorig jaar aan Texel schonk bij de officiÃ«le ingebruikneming
van de gerepareerde waterleiding door het Marsdiep komt waarschijnlijk in De Cocksdorp te staan, bij het
kruispunt van de Molenlaan met de Klimpstraat. ,,Burgemeester en wethouders vonden het wel toepasselijk om
het in De Cocksdorp te plaatsen, omdat we dit het waterdorp van Noord-Holland willen makenâ€™â€™,
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verklaart Arnold Langeveld van de Cocksdorper waterwerkgroep.
De projectgroep heeft het conceptplan verder uitgewerkt en wil het in de eerste helft van mei presenteren aan
de bevolking. Langeveld is enthousiast: ,,Er zitten hele leuke elementen in. We staan juist op het punt om een
aanvraag in te dienen bij het Waddenfonds. Als dit doorgaat, wordt De Cocksdorp een heel bijzonder dorp. Het
is het enige dorp op de grens van Noordzee en Werelderfgoed Waddenzee en aan een boezemwater. We
hebben een historisch gemaal. Een uitgelezen plek om het deltaverhaal te vertellen. De Molenlaan is klaar; nu
is de Kikkertstraat aan de beurt. Daar anticiperen wij op. Ik geef het plan dinsdag al mee aan de
koning.â€™â€™

Het kruispunt van de Molenlaan met de Klimpstraat is in beeld als locatie voor het watertappunt. Foto Gertha
Wessels
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Zorg en welzijn
â€™Maak haast met nieuw meldpuntâ€™ - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_07 /editie ZAA /auteur willemien schenkeveld w.schenkeveld@hdcmedia.nl
door Willemien Schenkeveld
Zaanstad Als niet snel duidelijk wordt hoe het nieuwe Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling in deze regio eruit gaat zien, zijn de beste professionele krachten op dit gebied al
gevlogen. Dat vreest bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van de Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen
Bureau Jeugdzorg).
Per 1 januari 2015 neemt de regio Zaanstreek-Waterland het Meldpunt Kindermishandeling en ook de 24 uurs
Crisisdienst over van de Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Dat gebeurt in het kader van de reorganisatie
van de jeugdzorg zoals die in heel Nederland plaatsvindt.
Problemen ,,Voor je het weet is het al 1 januari. Maar ondertussen is het nog steeds heel onduidelijk wie van
onze mensen straks bij de gemeenten kunnen gaan werken. Dat is vragen om grote problemen', zegt
bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
,,Er is onrust, mensen kijken om zich heen. Voor je het weet zijn juist de beste krachten elders naar toe. Dan
staan de gemeenten met lege handen en staan kinderen in de kou. Want dit zijn belangrijke functies en echte
topkrachten, die bij een melding snel moeten kunnen belissen of en hoe er moet worden ingegrepen.â€™â€™
Volgens Gerritsen moeten de gemeenten snel bedenken hoe ze hun meldpunt en crisisdienst exact willen
inrichten en hoeveel mensen ze nodig hebben. De negen gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland zijn
hier nog niet over uit.
Bureau Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Amsterdam is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg
Agglomeratie Amsterdam. De organisatie verzorgt onder meer jeugdbescherming en -reclassering. Dat blijft de
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komende jaren ook zo. Hierover zijn al wel duidelijke afspraken met de regio.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Bankjes met een gedicht - Noordhollands Dagblad
12-04-2014 /pagina gio_02 /editie ALK /auteur van onze verslaggever
Alkmaar Wethouder Anjo van de Ven onthult op 17 april zeven nieuwe bankjes die zijn neergezet op de hoek
van de Rekerdijk/Drechterwaard. In iedere bank is een gedicht verwerkt dat de relatie met de Westfriese
Omringdijk benadrukt. ,,Hiermee willen we de historische en landschappelijke betekenis van de Omringdijk voor
Alkmaarders dichterbij brengen. Bovendien is de plaatsing een bijdrage aan het samenwerkingsprogramma
Westfriese Omringdijk waarin we de dijk als cultuurtoeristische bestemming promoten en als podium voor
creatieve en recreatieve initiatieven stimuleren.â€
De ceremonie begint om 13.30 uur. Daarbij is Elvira Sweet, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
aanwezig samen met kinderen van groep 8 van de Alkmaarse Jules Verne basisschool. Belangstellenden
worden getrakteerd op Westfriese krentenmik.
De bankjes zijn ontworpen door RenÃ© Knip. Willem Messchaert heeft de teksten geschreven: â€™De oude
Zuiderrekerdijk beleefde eeuwen wel en wee. Meestal zat het tegen, maar vaker zat het mee. â€™t Water dat
hij nu nog keert, is van een huizenzeeâ€™, is er een van.
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Topsportcentrum voor rugbyers - Telegraaf
11-04-2014 /pagina 020 /sectie Sport /auteur Veltkamp, Rene
Van onze rugbymedewerker
AMSTERDAM â€“ Na de zomervakantie gaat de schop in de grond om van het Nationaal Rugby Centrum een
fulltime trainings- en topsportcentrum te maken. De topsportambitie van de Nederlandse Rugby Bond en de
gemeente Amsterdam heeft geleid tot het ambitieuze programma â€™The mens Pathway 2019â€™, met als
inzet het afdwingen van kwalificatie voor de WK in Japan.
Om dit doel te bereiken is een dertigtal spelers tussen de 17 en de 23 jaar geselecteerd om op professionele
wijze hun sport te gaan beoefenen. Zij zullen opleiding en sport door de week combineren en het weekend bij
hun eigen club competitie spelen.
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De financiering van het topsportcentrum gaat inclusief het reeds aangelegde kunstgrasveld zoâ€™n twee
miljoen euro kosten. De provincie Noord Holland, de gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Nieuw-West
nemen deze kosten voor hun rekening. Volgens bondsvoorzitter Willem de Jong is het doel om bij de top-20
van de wereld te gaan horen. Oranje staat momenteel 29ste.

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
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Algemene zaken
Snel nieuw plan super- provincie - De Telegraaf
26-04-2014 /pagina 006 /sectie Binnenland /auteur Lengton, Inge
Van onze parlementaire redactie DEN HAAG, zaterdag Het kabinet zet de vorming van een superprovincie stug
door. Voor de zomer komt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) met een wetsvoorstel. Het is de bedoeling
om Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen te voegen tot een nieuw landsdeel. Plasterk, die
verantwoordelijk is voor de operatie, kreeg afgelopen week een forse tegenvaller voor de kiezen. Na maanden
van onderhandelen zien de commissarissen van de Koning geen reden om er groen licht voor te geven.
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Volgens hen levert de fusie te weinig op.

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Uitgeest op zoek naar nieuwe burgemeester - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina KEN_Regio_02 /editie KEN /auteur han lieshout
door Han Lieshout
Uitgeest De gemeente Uitgeest krijgt wellicht dit jaar nog een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad
bespreekt woensdag 14 mei in een openbare vergadering het gewenste profiel voor een nieuwe burgemeester.
Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft in overleg met de fractievoorzitters besloten dat Uitgeest een
nieuwe benoemde burgemeester krijgt. Aanleiding voor zijn besluit is de constatering dat Uitgeest toewerkt naar
een ambtelijke fusie met de BUCH-gemeenten, maar bestuurlijk vooralsnog een zelfstandige gemeente blijft.
Theo van Eijk werd vorig jaar juni benoemd als waarnemend burgemeester. Hij kreeg als opdracht mee
besluitvorming tot stand te brengen over de bestuurlijke toekomst van Uitgeest. Die opdracht werd voltooid met
het besluit om toe te werken naar een ambtelijke fusie met Bergen, Heiloo en Castricum.
Een week na de zogeheten â€™profielvergaderingâ€™ van 14 mei wordt de vacature burgemeester Uitgeest
opengesteld. Naar verwachting kan rond de jaarwisseling de opvolger van Theo van Eijk worden benoemd.

Theo van Eijk. archieffoto

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Al snel wet â€™superprovincieâ€™ - Haarlems Dagblad
26-04-2014 /pagina HDC_Binnenland_01 /auteur roel van leeuwen r.van.leeuwen@hdcmedia.nl
door Roel van Leeuwen
Den Haag Minister Plasterk van binnenlandse zaken en premier Rutte blijven positief over de komst van de
zogenoemde Noordvleugelprovincie.
Het verzet van de commissarissen van de Koning van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland heeft daar niets aan
veranderd. Plasterk liet gisteren na de vergadering van de ministerraad weten erop te vertrouwen dat de
â€™superprovincieâ€™ volgens schema wordt ingevoerd. ,,Het wetsvoorstel wordt nog voor de zomer
gepresenteerdâ€™â€™, zei hij. ,,We houden de vaart er wel in.â€™â€™
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Volgens Plasterk ligt het kabinet op schema en wordt er gewerkt aan een â€™mooi voorstelâ€™ over de
samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
Verkiezingen De minister streeft ernaar het voorstel voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2015
door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen.
De commissarissen van de Koning van de drie provincies namen deze week afstand van de huidige plannen
van de bewindsman. Ze vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk maakt waarom een fusie nodig is.
Plasterk: ,,We weten precies wat de wensen van de provincies zijn. Nu ligt het bij het kabinet.â€™â€™
In zijn wekelijkse persconferentie besteedde premier Rutte kort aandacht aan de superprovincie. Hij gaf aan dat
het voor de hand ligt dat het takenpakket van het nieuwe landsdeel uitgebreider wordt dan dat van de huidige
provincies.
,,We zijn met de commissarissen in gesprek en we naderen elkaar een heel eind. Tegelijkertijd is het goed om
met â€™belangengroepenâ€™ in gesprek te zijn, maar de politiek moet wel een eigenstandige afweging
maken.â€™â€™

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad
Naar boven
Burgemeester Oosterop van De Rijp over de allereerste Koningsdag - Reformatorisch Dagblad
26-04-2014 /pagina 9 /sectie Profiel

In 2012 hoorde ik voor het eerst dat de koninklijke familie De Rijp aan zou doen. Het initiatief daarvoor werd
genomen door de provincie Noord-Holland. De provincie heeft daarop contact met mij gezocht. Toen ik ervan
hoorde, realiseerde ik me direct twee dingen. Het eerste was: dit is echt ontzettend leuk. Het tweede: dit is een
enorme klus, ook vanwege het feit dat ik slechts de beschikking heb over een heel kleine organisatie. Veertig
fte hebben we in de gemeente Graft-De Rijp, meer niet. Gelukkig hebben we veel hulp gehad uit Alkmaar.
Destijds was er sprake van dat we hier gewoon Koninginnedag zouden krijgen. Dat pakte anders uit door de
troonswisseling. Ik moet eerlijk zeggen: het was best even slikken toen we dat hoorden. Maanden ben je aan
het voorbereiden en opeens wordt alles anders. Maar nadat we geslikt hadden, beseften we dat we als
gemeente de allereerste Koningsdag zouden organiseren. Dat is Ã³Ã³k fantastisch. De eerdere voorbereidingen
zien we nu als een generale repetitie.
Er komt enorm veel kijken bij die voorbereidingen. Het is een gewoonte dat de gemeenten die de dag het
laatste hebben georganiseerd, de nieuwe gemeenten uitnodigen. We hebben dus Rhenen en Veenendaal
bezocht, waar de laatste Koninginnedag werd gehouden. Daar is ons verteld wat de aandachtspunten waren.
Dan denk je wel even: Tjongejonge. Er wordt een enorme hoeveelheid politiemensen ingezet. En dan heb ik het
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nog niet over de gigantische aantallen cameraâ€™s en cameramensen. Je krijgt bijvoorbeeld discussies over
camerabewaking. Dat had ik van tevoren niet verwacht.
Natuurlijk kost de organisatie van zoâ€™n dag geld. Alles bij elkaar opgeteld kost deze dag 600.000 euro. De
provincie betaalt daar 250.000 euro van; wij de rest. Maar ik zeg er meteen bij: daar zitten personeelskosten in
die we anders ook hadden gehad. En rond posten als onderhoud zijn we creatief geweest: zaken die voor later
op de planning stonden, hebben we naar voren gehaald, en andersom.
Vandaag kan ik niets doen dan lopen met de koning en de koningin. Ik heb voor deze dag mijn bevoegdheden
overgedragen aan een coÃ¶rdinerend regioburgemeester; dat is in dit geval de burgemeester van Alkmaar. Die
zit in het veiligheidscentrum, samen met een van mijn wethouders.
Natuurlijk word ik ingelicht als er iets ernstigs gebeurt. Uiteindelijk blijf ik eindverantwoordelijk voor de veiligheid.
Zo zien alle betrokkenen dat ook. Vanaf het begin hebben we bijeenkomsten gehad met de hofhouding en met
de Nationaal CoÃ¶rdinator Terrorismebestrijding. Mij werd daarin niets verboden. Het is dus echt niet zo dat de
burgemeester aan de kant wordt gezet door landelijke organisaties.
Ik vind het een enorme eer om gastvrouw te kunnen zijn van de koninklijke familie en heb er ontzettend veel zin
in. Een beetje spannend is het ook wel, dat zal ik eerlijk zeggen. Maar er zit een fantastische organisatie achter
van vele mensen die hier al maandenlang keihard aan werken. De dag is helemaal â€˜dichtgeorganiseerdâ€™.
Ik hoef me daar dus verder ook niet druk over te maken. Nee, ook niet over de vraag of het programma uitloopt.
Je moet niet vergeten: ik heb zelf alle tijd. Ik ga echt niet constant op mijn horloge kijken.
Inhoudelijk hebben we de eerste Koningsdag in een iets moderner jasje gestoken. We gaan niet koekhappen.
Er zijn wel veel andere dingen waar de koninklijke familie aan mee kan doen, zoals keien smijten of
katknuppelen â€“ een spel waar overigens geen kat aan te pas komt. Maar of de koning dat werkelijk wil,
bepaalt hij natuurlijk helemaal zelf.
Ik zie deze Koningsdag als een afscheidscadeautje. Per 1 januari bestaat de gemeente niet langer zelfstandig.
We fuseren met de gemeenten Schermer en Alkmaar. Dit is dus het moment om te laten zien wat De Rijp in
huis heeft.
De afgelopen tien jaar hebben we ons als gemeente sterk beijverd om de vitaliteit van de kernen te behouden.
We hebben van alles gedaan rond de ontwikkeling van kunst, cultuur en toerisme in onze gemeente. Als je dan
de kans krijgt om dat aan een paar miljoen mensen in het hele land te laten zien, is dat natuurlijk een prachtig
aanbod.
We hebben speciaal voor vandaag niet veel dingen veranderd aan het dorp. Er zijn wel discussies gevoerd over
oranje gevels en dat soort dingen, maar waarom zouden we dat doen? De Rijp is helemaal een beschermd
dorpsgezicht, dus we kunnen sowieso al een prachtig dorp laten zien.
Tastbare dingen zullen we niet zo veel overhouden aan deze Koningsdag. Alleen de eerste tijd zijn de
duizenden bloemstukken te zien die we vanuit het bedrijfsleven aangeboden kregen en waarmee we
lantaarnpalen en ander straatmeubilair versieren.
En wat hopelijk ook tastbaar zal blijven, is de extra toeristenstroom. Twee jaar lang staan we al extra in de
belangstelling. We zien daardoor het aantal toeristen stijgen. Ook het aantal hits op de website van de VVV is
enorm toegenomen. Het vorige paasweekend was het hier gewoon vol. Dat is prachtig.
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De bedoeling is dat de lokale economie hier in de toekomst nog lang de vruchten van kan plukken doordat de
toeristen terug blijven komen. Om dat te bereiken, zetten de dorpsbewoners zich gigantisch in. Meer dan 1200
mensen zijn betrokken bij de organisatie van deze Koningsdag; dat is bijna een op de vijf inwoners. De
saamhorigheid in De Rijp is nog groter geworden dan ze al was. Is er een hijskraan nodig? Dan stelt een
leverancier die gratis ter beschikking. Dat soort dingen maakt mij een trotse burgemeester van een trots dorp.

(c) Reformatorisch Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Fantastische koningsdagâ€™ - Haarlems Dagblad
27-04-2014 /pagina HDC_Binnenland_08 /auteur HDC Media
Koning Willem-Alexander heeft de gemeenten Amstelveen en Graft-De Rijp bedankt voor een â€™fantastische
koningsdagâ€™. ,,Deze eerste Koningsdag is onvergetelijk geworden door bijna twee jaar voorbereiding en dat
hebben we gemerktâ€™â€™, zei de koning aan het einde van zijn tocht door Amstelveen. ,,â€™Waarom moet
je iets veranderen wat een succes is?â€™â€™, vroeg Willem-Alexander zich af.
Eigenlijk zou de familie de gemeenten vorig jaar al aandoen, maar door de troonswisseling ging dat niet door.
,,Het moet een teleurstelling zijn geweest die jullie op zoâ€™n manier hebben verwerkt dat het nog veel mooier
is geworden dan het ooit had kunnen worden. Heel veel dank, het was fantastisch.â€™â€™
Burgemeester van Amstelveen Fred de Graaf bedankte de familie voor hun komst. ,,Uw eerste Koningsdag en
wat een fantastische dag.â€™â€™ Hij noemde het een eer dat de eerste Koningsdag aan zijn gemeente te
beurt was gevallen. ,,Zeer veel dank dat wij ons mochten presenteren.â€™â€™ Tegen de planning in liepen de
prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia zaterdag toch mee. ,,Wat een verrassing dat ze er bij waren,
geweldigâ€™â€™, zei de burgemeester, waarna gejuich losbarstte.
Prinses Amalia gaf tijdens de tocht door Amstelveen een slinger aan een 150 jaar oud touwdraaiwiel. Twee
stukken hout die door een karatebeoefenaar werden vastgehouden vonden hun einde toen ze door midden
werden geslagen door koningin MÃ¡xima en prins Pieter-Christiaan.
Prins Pieter-Christaan en prins Floris waagden zich ook aan een vechtsport, maar dan met nunchakuâ€™s.
Prinses Amalia en Alexia gaven later startseinen voor renwedstrijdjes over een lengte van vijftig meter. Die
lengte was gekozen vanwege het 50-jarig bestaan van Amstelveen. Prins Pieter-Christiaan en prinses Annette
renden ook een keer mee.
Verschillende leden van de familie waagden een worp richting een korf. MÃ¡xima, Willem-Alexander, prins
Constantijn en Pieter-Christiaan waagden een schot op een hockeydoel, waarbij de koning wist te scoren.
Pieter-Christiaan had twee pogingen nodig.

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Andere kranten: Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad - IJmuider Courant - Noordhollands Dagblad IJmuider Courant - Gooi- en Eemlander - Haarlems Dagblad
Naar boven
Viering 200 jaar Koninkrijk - Kennemerland op zondag
27-04-2014 /pagina 7
REGIO - Op donderdag 18 en vrijdag 19 september wordt 200 jaar Koninkrijk gevierd in de tuin van het
Provinciehuis Noord-Holland in Haarlem.
De viering vindt tegelijk plaats met de opening van het vernieuwde provinciegebouw bij het historische
Provinciehuis aan de Dreef. Vanaf november 2013 tot oktober 2015 wordt in Nederland 200 jaar Koninkrijk
gevierd. Ook in Noord-Holland vinden gedurende deze periode enkele evenementen plaats. EÃ©n van deze
evenementen vindt plaats in de tuin van het Provinciehuis.
Gedeputeerde staten hebben besloten om de viering van 200 jaar Koninkrijk te combineren met de
ingebruikname van het vernieuwde provinciegebouw. Sinds enkele jaren wordt aan de Dreef in Haarlem het
provinciegebouw opnieuw opgebouwd. De gevel is in historische staat herbouwd en het gebouw zelf voldoet
geheel aan de eisen van de huidige tijd met vergaderruimtes en flexibele werkplekken, voorzien van
mogelijkheden voor digitaal werken.

(c) Kennemerland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bouwbedrijven doorgelicht - Noordhollands Dagblad
28-04-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl
door Martin Menger

Wet Bibob kan Posthumus helpen bij Distriport

Berkhout De gemeente Koggenland wil de wet gebruiken om een besluit te nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat zou burgemeester Rob Posthumus wel eens de mogelijkheid kunnen
geven een knoop door te hakken over de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de provincie en projectontwikkelaars met elkaar in de clinch over het geplande
bedrijventerrein bij Berkhout. De provincie vindt dat de ontwikkelaars â€“ De Peyler en Zeeman â€“ zich niet
aan de afspraken houden en heeft ze aan de dijk gezet. De bedrijven zelf claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De gemeente heeft ook een belangrijke rol. Onlangs is hierover een gesprek
geweest tussen de commissaris van de Koning Johan Remkes, de burgemeester en een afvaardiging van de
stichting Berkhout is Boos. Daarbij heeft Posthumus aangegeven dat Koggenland wil beginnen met het
doorlichten van bouwbedrijven. Eerst komen andere sectoren aan de beurt, aldus Posthumus. Of daarmee ook
projectontwikkelaars worden bedoeld, laat hij in het midden.
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De wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) stelt een gemeente in staat
malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan gezond en integer
ondernemerschap. Bureau Bibob voert een onderzoek uit naar de integriteit van aanvragers of gegadigden, en
adviseert de gemeente of provincie daarover. Commissaris Remkes heeft aangeboden dat de provinciale
â€™Eenheid Screening en Bewakingsaanpakâ€™ eventueel ook Koggenland kan helpen.
Wordt Distriport een loodzwaar en pittig dossier? ,,Misschien voor de strijdende partijen, maar niet voor mij als
burgemeesterâ€™â€™, aldus Posthumus. ,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er nieuw in sta.â€™â€™
Het nieuwe college in Koggenland heeft daarom besloten het dossier Distriport nu onder te brengen bij de
burgemeester. De wethouders staan dan geenzins buitenspel. ,,Zolang het onderwerp niet in het politieke
vaarwater komt, hoort het bij mijâ€™â€™, voegt de burgemeester er aan toe. ,,Zodra het wel een politieke
kwestie wordt, dan komt het terecht bij de wethouders.â€™â€™
Wethouder Caroline van de Pol (VVD) gaat voortaan over onder meer financiÃ«n en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt zich over zaken als ruimtelijke ordening en grondgebied.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Belofte op goed weer gehoudenâ€™ - IJmuider Courant
28-04-2014 /pagina HDC_Metropool_02 /sectie Metropool /auteur HDC Media
,,Ik kijk terug als een blije en tevreden Commissaris.â€™â€™ Johan Remkes is zeer tevreden over het verloop
van Koningsdag in â€™zijnâ€™ provincie Noord-Holland. Blij is hij vooral over het feit dat zich â€™geen enkel
incident heeft voorgedaanâ€™. ,,Ik voelde de spanning bij burgemeester Fred de Graaf van Amstelveen. Vijf
jaar geleden was hij burgemeester van Apeldoorn, waar zich toen die afschuwelijke aanslag heeft voorgedaan.
Ik merkte tijdens de bijeenkomst achteraf ook dat hij opgelucht was over het goede verloop.â€™â€™
Remkes was zelf ook opgelucht, zij het om een andere reden en, eerlijk is eerlijk, met een â€™hele vette
knipoogâ€™. ,,Tijdens de persconferentie, twee weken geleden, beloofde ik mooi weer op Koningsdag. Ik ben
blij dat ik die belofte heb kunnen houden.â€™â€™
Remkes was onder de indruk van de â€™duizenden en duizendenâ€™ mensen die op Koningsdag afkwamen.
,,Dit jaar stonden er zelfs mensen langs de weg. Ik herinner mij dat niet van andere jaren.â€™â€™

Johan Remkes. foto anp
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(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad - Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad
Naar boven

Cultuur
Veerpont bij Fort Westoever - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina HEL_Regio_04 /editie HEL /auteur arie booy
door Arie Booy
Den Helder Bij Fort Westoever is vrijdagmiddag een veerpontje gearriveerd. Stelling van Den Helder heeft het
vaartuig in Zuid-Holland besteld om het aan de overzijde van de Industriehaven gelegen fort beter bereikbaar te
maken. ,,We varen elke woensdag tussen de Handelskade en het fortâ€ , legt AndrÃ© Koning van de Stelling
uit. ,,De veerpont past in ons streven om de gehele Linie weer begaanbaar te maken zoals dat in het verleden
was, maar nu dan voor fietsers en wandelaars.â€
Het pontje is aangeschaft door Zeestad BV dankzij bijdragen van het Waddenfonds en de provincie en wordt
overgedragen voor exploitatie aan de Stichting Stelling Den Helder.
,,We gaan eerst proefvarenâ€ , kondigt Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij fort Westoever gearriveerd. Foto George Stoekenbroek

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Fort geopend - Zondagochtendblad
27-04-2014 /pagina 36 /editie BEW
UITGEEST - De officiÃ«le start van het Forten- en Stellingseizoen was vorige week al, maar vandaag doet ook
Fort aan Den ham de zware stalen deuren open voor het publiek.
Van 11.00 tot 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom. Het Fort werd gebouwd in 1903 voor de
verdediging van Amsterdam tegen mogelijke vijanden rondom. Het fort ligt net over het spoor tussen
Krommenie en Uitgeest aan de provinciale weg N203. Het is nu een rustige plek in het Noord-Hollandse
landschap maar in de mobilisatietijden 1914-1918 en 1940 vol met soldaten en zware kanonnen.
De vrijwilligers hebben van het fort een militair museum gemaakt met behoud van de oude sfeer. Zoveel
mogelijk is het fort in de oude staat gehouden of teruggebracht met ziekenzaal, keuken, officierskantine en de
manschappen privaten. Ook deze winter zijn er weer ruimtes in de historische staat teruggebracht. Vooral de
soldatenslaapruimte met 20 oude kribben (stapelbedden) waar de soldaten moesten slapen ziet er
indrukwekkend uit.
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Er zijn diverse exposities te zien over de Stelling, WO-2, militaire communicatie, de Linie van Beverwijk, Slag bij
Castricum en de Politionele acties gedurende 1945-1950 in voormalig Nederlands-IndiÃ«. Joke van Bree
exposeert deze zondag 'Op Herhaling' vanaf 27 april tot 29 juni in het fort. Naast deze expositie organiseert
Joke op de woensdagen 21 en 28 mei workshops buitenschilderen op Fort aan den Ham. Er zijn ieder uur
rondleidingen met gids. De kantine is geopend en de kachel brandt als het wat aan de frisse kant is. De
mannen van het Nederlands Grammofoon Genootschap zullen zich ook laten horen.
(foto: F. Braaksma)

(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Viering 200 jaar Koninkrijk - Kennemerland op zondag
27-04-2014 /pagina 7
REGIO - Op donderdag 18 en vrijdag 19 september wordt 200 jaar Koninkrijk gevierd in de tuin van het
Provinciehuis Noord-Holland in Haarlem.
De viering vindt tegelijk plaats met de opening van het vernieuwde provinciegebouw bij het historische
Provinciehuis aan de Dreef. Vanaf november 2013 tot oktober 2015 wordt in Nederland 200 jaar Koninkrijk
gevierd. Ook in Noord-Holland vinden gedurende deze periode enkele evenementen plaats. EÃ©n van deze
evenementen vindt plaats in de tuin van het Provinciehuis.
Gedeputeerde staten hebben besloten om de viering van 200 jaar Koninkrijk te combineren met de
ingebruikname van het vernieuwde provinciegebouw. Sinds enkele jaren wordt aan de Dreef in Haarlem het
provinciegebouw opnieuw opgebouwd. De gevel is in historische staat herbouwd en het gebouw zelf voldoet
geheel aan de eisen van de huidige tijd met vergaderruimtes en flexibele werkplekken, voorzien van
mogelijkheden voor digitaal werken.

(c) Kennemerland op zondag 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Karavaan Festival 2014 - Zondagochtendblad
27-04-2014 /pagina 47 /editie SCH

Het festival reist van donderdag 8 mei tot en met maandag 9 juni van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering
via Zandvoort naar een historische locatie in Hoorn. Om vervolgens, na een stop op het oude militaire vliegveld
in Bergen, in de St. Willibrordusstichting Heiloo en een proefboerderij in de Wieringermeer het festival af te
sluiten. Begin maart wordt het hele festivalprogramma van Karavaan 2014 bekendgemaakt, samen met de
lancering van de nieuwe website.
10

Om een indruk te geven van hoe het festival vorm krijgt, wordt hier alvast een tipje van de sluier opgelicht. Op
elke locatie presenteert Karavaan naast locatietheater een uitgebreid festivalprogramma waar van alles te
beleven is: van een bioscoop met films en documentaires tot live-muziek. Van (foto)tentoonstellingen tot
rondleidingen en proeverijen. En nog veel meer.
Petten
8 mei gaat het festival van start in Petten bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Vanuit de auto,
geparkeerd achter de dijk op 4,5 meter onder n.a.p. niveau, wordt via de autoradio een hoorspel beleefd, dat
tegelijkertijd wordt verbeeld met projecties op de dijk. De zeewering is een landschappelijk fenomeen dat door
de veranderende kustlijn continue in beweging is. Met de zandsuppletie in het vooruitzicht verandert het
landschap; ruim 30 miljoen kubieke meter zand zal de zeewering versterken en bijdragen aan onze veiligheid.
Karavaan biedt hier, naast de voorstelling een uitgebreid programma dat verder ingaat op het onderwerp leven
onder zeeniveau en de strijd met water.
Ook strijkt Karavaan neer op het oude vliegveld in Bergen. Met het festivalprogramma 'van Oorlog naar Vrede'
dat Karavaan voor deze locatie ontwikkelt, wil het festival een belangrijk moment markeren; de transformatie
van militair terrein naar een van de eerste Ecodorpen van Nederland. Alleen dit jaar is deze transformatie
voelbaar en komt de geschiedenis aan de oppervlakte. Bovendien begon in 1914 -precies honderd jaar
geleden- de Eerste Wereldoorlog. Een belangrijk moment voor herdenken, stilstaan en terugkijken en
tegelijkertijd vooruitzien. Deze thema's zien we terug in het locatietheater en de festivalprogrammering.
De kaartverkoop voor de locatievoorstellingen en het festivalprogramma start vanaf maart via www.Karavaan.nl

(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie landbouw energie
Windturbines: waar wel en niet? - Haarlems Dagblad
26-04-2014 /pagina HAA_GoedWonen_02 /editie HAA /auteur HDC Media
De provincie Noord-Holland heeft de conceptkaarten vastgesteld waarop is aangegeven waar windturbines in
het kader van het herstructureringsprogramma van de provincie mogelijk wel en niet geplaatst kunnen worden.
De conceptkaarten worden gebruikt in het proces om te komen tot een beperkt aantal locaties voor
windturbines buiten het windpark Wieringermeer, ter vervanging van oude, solitaire windmolens elders in de
provincie. Het gaat uiteindelijk om rond de vijftig nieuwe turbines, ofwel maximaal ongeveer acht locaties. De
kaarten zijn het resultaat van een intern onderzoek naar de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines,
met inachtneming van vooral landelijke regelgeving en de eisen die de provincie eerder al had vastgelegd voor
de herstructurering. Zo mogen turbines niet geplaatst worden in een weidevogelleefgebied, de Ecologische
Hoofdstructuur of verbindingszones, een aardkundig monument, UNESCO-erfgoed of een voormalig Nationaal
Landschap. Ook moeten de turbines op minimaal vier maal de ashoogte afstand staan van gevoelige
bebouwing, zoals woningen, scholen en zorgcentra. Ook rondom Schiphol gelden (hoogte)beperkingen.
Het proces moet uiteindelijk eind 2014 leiden tot de aanwijzing van de definitieve locaties waar de
herstructurering van windturbines mogelijk is.
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Het gaat uiteindelijk om rond de vijftig nieuwe turbines, ofwel maximaal ongeveer acht locaties. (Foto:
Thinkstock)

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€˜Vrij uitzicht op zeeâ€™ - Haarlems Dagblad
26-04-2014 /pagina HAA_GoedWonen_03 /editie HAA /auteur HDC Media
Noordwijk en Zandvoort lieten op vrijdag 11 april de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu
genieten van het onbelemmerde uitzicht over zee.
De Kamerleden waren uitgenodigd door de kustgemeenten Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar. Het
werkbezoek hing samen met de naderende besluitvorming over de mogelijkheid om dicht op de kust
windparken aan te leggen. Samen met andere gemeenten aan de Zeeuwse en Hollandse kust en de
Waddeneilanden keren de vier gemeenten zich tegen deze plannen. Ook tal van belangenverenigingen,
maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen hebben zich bij dit verzet aangesloten.
De gemeenten steunen de Rijksambities op het gebied van duurzaamheid die zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Windenergie hoort daar bij, ook opgewekt op zee. Maar zij verzetten zich tegen uitwerking van dit plan
in windparken dicht op de kust. Zij scharen zich achter een alternatief plan dat de duurzaamheidsbelangen
respecteert en daarnaast de natuur- en belevingswaarde van de kust in stand houdt.

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Werk mee aan nieuwe sluis - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina WAT_Regio_08 /editie WAT /auteur friso bos f.bos@hdcmedia.nl
door Friso Bos

Bedrijven uit IJmuiden en omgeving proberen samen werk aan de nieuwe sluis binnen te halen

IJmuiden Terwijl grote internationaal opererende aannemersbedrijven en ingenieursbureaus zich voorbereiden
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op de aanbesteding van de bouw van de nieuwe grote zeesluis, zitten ondernemers in de IJmond heus niet
achterover in hun luie stoel. ,,We zijn te klein om die sluis zelf te bouwen, dat staat vast. Maar elke kans om er
meerwaarde aan toe te voegen, of onze expertise te laten gelden moeten we pakkenâ€™â€™, zegt directeur
Bert Zijl van BK Ingenieurs.
Samenwerking Al in vroeg stadium nam hij contact op met de Enci en Mebin, vanwege hun betonknowhow. ,,Al
snel kwam ik erachter dat ook twee bedrijven samen te klein zijnâ€™â€™, vertelt Zijl. ,,En zo kwam ik uit bij
IJmuiden Port & Offshore Services (IJPOS).â€™â€™
,,IJPOS is een coÃ¶peratie van maritieme- offshore- en technische bedrijven in het IJmuider
havengebiedâ€™â€™, vertelt projectmanager Mieke de Jong van IJPOS. ,,Ons doel is werkgelegenheid naar
IJmuiden halen en de bedrijven die er al zijn slim te laten samenwerken. Dat werkt heel goed.â€™â€™
EÃ©n kans Zijls aanvankelijke idee was te onderzoeken hoe lokale bedrijven meerwaarde kunnen geven aan
het sluisproject. ,,Door er bijvoorbeeld een kustinformatiecentrum te vestigen, een slechtweervoorziening
misschien een museum? Maak er een toeristische attractie van. We hebben Ã©Ã©n kans, en die moeten we
pakken. Het besef groeide dat we als IJmond veel meer kunnen. Juist hier zit de expertise als het gaat om
fijnstofproblematiek, de bereikbaarheid van de IJmond, de verkeersveiligheid. En wat denk je van het
onderhoud aan de sluis. De regels daaromtrent worden veel strenger dan ze nu zijn voor de Noordersluis. Het
gaat om een 26-jarig onderhoudscontract. In geval van stremming moet er binnen een kwartier een monteur
aan het werk zijn, anders heb je meteen tienduizenden euroâ€™s boete. In totaal mag de sluis gedurende die
26 jaar slechts 80 uur gestremd zijn. Dat maakt dat het onderhoudscontract eigenlijk alleen maar door lokale
bedrijven kan worden uitgevoerdâ€™â€™, legt hij uit. ,,Daarom hopen we dat meer ondernemers willen
aanhaken bij IJPOS. Ze hoeven niet per se lid te worden hoor, zeker niet als ze niet in IJmuiden zitten, maar we
kunnen wel samenwerken en een bidbook produceren. Laten blijken wat wij als lokale bedrijven kunnen
betekenen bij het ontwerp, bouw en onderhoud van de nieuwe sluis. Ze kunnen niet om ons heen. Ik heb hier
op kantoor al vijf grote aannemerscombinaties gehad die op zoek zijn naar lokale expertise voor hun
inschrijving op de aanbesteding van de nieuwe sluis. Ik heb niet de illusie dat we de sluis zelf kunnen bouwen.
Maar we hebben wel een voorsprong!â€™â€™

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bouwbedrijven doorgelicht - Noordhollands Dagblad
28-04-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl
door Martin Menger

Wet Bibob kan Posthumus helpen bij Distriport

Berkhout De gemeente Koggenland wil de wet gebruiken om een besluit te nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat zou burgemeester Rob Posthumus wel eens de mogelijkheid kunnen
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geven een knoop door te hakken over de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de provincie en projectontwikkelaars met elkaar in de clinch over het geplande
bedrijventerrein bij Berkhout. De provincie vindt dat de ontwikkelaars â€“ De Peyler en Zeeman â€“ zich niet
aan de afspraken houden en heeft ze aan de dijk gezet. De bedrijven zelf claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De gemeente heeft ook een belangrijke rol. Onlangs is hierover een gesprek
geweest tussen de commissaris van de Koning Johan Remkes, de burgemeester en een afvaardiging van de
stichting Berkhout is Boos. Daarbij heeft Posthumus aangegeven dat Koggenland wil beginnen met het
doorlichten van bouwbedrijven. Eerst komen andere sectoren aan de beurt, aldus Posthumus. Of daarmee ook
projectontwikkelaars worden bedoeld, laat hij in het midden.
De wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) stelt een gemeente in staat
malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan gezond en integer
ondernemerschap. Bureau Bibob voert een onderzoek uit naar de integriteit van aanvragers of gegadigden, en
adviseert de gemeente of provincie daarover. Commissaris Remkes heeft aangeboden dat de provinciale
â€™Eenheid Screening en Bewakingsaanpakâ€™ eventueel ook Koggenland kan helpen.
Wordt Distriport een loodzwaar en pittig dossier? ,,Misschien voor de strijdende partijen, maar niet voor mij als
burgemeesterâ€™â€™, aldus Posthumus. ,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er nieuw in sta.â€™â€™
Het nieuwe college in Koggenland heeft daarom besloten het dossier Distriport nu onder te brengen bij de
burgemeester. De wethouders staan dan geenzins buitenspel. ,,Zolang het onderwerp niet in het politieke
vaarwater komt, hoort het bij mijâ€™â€™, voegt de burgemeester er aan toe. ,,Zodra het wel een politieke
kwestie wordt, dan komt het terecht bij de wethouders.â€™â€™
Wethouder Caroline van de Pol (VVD) gaat voortaan over onder meer financiÃ«n en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt zich over zaken als ruimtelijke ordening en grondgebied.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
GS akkoord met herontwikkeling Entree Zandvoort - Haarlems Dagblad
26-04-2014 /pagina HAA_GoedWonen_02 /editie HAA /auteur HDC Media
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen aan Provinciale Staten voor het gereserveerde bedrag van 4,5
miljoen euro voor de herontwikkeling van de Entree Zandvoort ter beschikking te stellen. Het subsidiebedrag
staat sinds 2011 gereserveerd voor dit project, maar de terbeschikkingstelling was nog afhankelijk van een door
de gemeenteraad van Zandvoort vastgesteld uitvoeringsprogramma. Dat programma is in december in de raad
behandeld en vastgesteld. De subsidie is gereserveerd in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma â€˜Identiteit Kustplaatsenâ€™ dat in de structuurvisie 2040 van de
provincie is opgenomen. In de visie van de provincie wordt Zandvoort dÃ© badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit met deze bijdrage ook te verwezenlijken. Met het geld worden faciliteiten
door de gemeente rondom het station verbeterd en krijgen bezoekers een aantrekkelijke en herkenbare route
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richting het strand. De terbeschikkingstelling wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten. Die
besluiten in mei over de toekenning.

Met het geld worden faciliteiten door de gemeente rondom het station verbeterd en krijgen bezoekers een
aantrekkelijke en herkenbare route richting het strand. (Foto: Thinkstock)

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Groen
Ruim halve ton voor dijkpad - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina ENK_Regio_03 /editie ENK /auteur jeroen haarsma j.haarsma@hdcmedia.nl
door Jeroen Haarsma
Hoorn Hoorn reserveert, net als de gemeente Koggenland, een bedrag van 62.500 euro voor de aanleg van
een fiets- en wandelpad op de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) gaat aan de slag met de versterking van de Markermeerdijk en is bereid mee te
werken aan de aanleg van deze recreatieve routes.
Koggenland en Hoorn dragen in principe tweeÃ«nhalve ton bij. Maar het Recreatieschap West-Friesland neemt
de helft van dit bedrag voor haar rekening. Koggenland en Hoorn betalen dus beide 62.500 euro. Er komt een
combinatie van de aanleg van het fiets- en wandelpad met de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam. Die
zorgt voor lagere kosten en minder overlast voor gebruikers en omwonenden van de dijk. Daarbij is het pad
uiteindelijk tÃ³ch noodzakelijk als het stadsstrand bij de Grote Waal in Hoorn wordt aangelegd. Het
hoogheemraadschap versterkt de dijk tussen 2016 en 2021. Op verschillende plekken komt een nieuwe dijk
voor de bestaande: een oeverdijk. Dat gebeurt dus ook bij Hoorn.
Landschapsarchitect Klaas Jan Wardenaar presenteerde eind vorig jaar de plannen voor het fiets- en
wandelpad. Die zijn gemaakt in opdracht van recreatieschap Twiske-Waterland, maar omvatten het hele ruim
45 kilometer lange traject. Uitgangspunt is dat fietsers straks zicht hebben op het Markermeer, in plaats van op
de dijk. Wethouder Ronald Louwman: ,,Wij willen de fantastische ligging van Hoorn aan het water beter
benutten. De dijkversterking is een unieke kans om grote stappen te zetten in het ontwikkelen en aantrekkelijker
maken van de Hoornse kust. Daarom willen wij naast een stadsstrand bij de Grote Waal, ook een boulevard
aanleggen over de Westerdijk met betere fiets- en wandelmogelijkheden.â€™â€™
De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in juni over dit plan.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven
Veerpont bij Fort Westoever - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina HEL_Regio_04 /editie HEL /auteur arie booy
door Arie Booy
Den Helder Bij Fort Westoever is vrijdagmiddag een veerpontje gearriveerd. Stelling van Den Helder heeft het
vaartuig in Zuid-Holland besteld om het aan de overzijde van de Industriehaven gelegen fort beter bereikbaar te
maken. ,,We varen elke woensdag tussen de Handelskade en het fortâ€ , legt AndrÃ© Koning van de Stelling
uit. ,,De veerpont past in ons streven om de gehele Linie weer begaanbaar te maken zoals dat in het verleden
was, maar nu dan voor fietsers en wandelaars.â€
Het pontje is aangeschaft door Zeestad BV dankzij bijdragen van het Waddenfonds en de provincie en wordt
overgedragen voor exploitatie aan de Stichting Stelling Den Helder.
,,We gaan eerst proefvarenâ€ , kondigt Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij fort Westoever gearriveerd. Foto George Stoekenbroek

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Help wilde bijen - Zondagochtendblad
27-04-2014 /pagina 23 /editie DEH
REGIO - De provincie stelt via Landschap Noord-Holland geld beschikbaar om 31 verschillende planten en
dieren te beschermen. EÃ©n van deze soorten is de wilde bij. In ons land komen honderden soorten wilde bijen
voor? Daar horen ook hommels (foto) bij. Ze hebben het moeilijk door tekort aan voldoende voedsel en
nestgelegenheid
Het aanbieden van bloeiende planten vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar biedt voldoende voedsel.
Ook nestgelegenheid is eenvoudig te maken door open plekjes op de grond of het stapelen van hout of riet.
Naast de wilde bijen zijn er nog 30 andere kwetsbare dieren en planten die in aanmerking komen voor een
financiÃ«le bijdrage in de uitvoering van beschermingsmaatregelen. Flora: echt lepelblad, gewone dotterbloem,
heemst en leemkuilflora. Fauna: onder meer de bittervoorn, boerenzwaluw, das, gewone baardvleermuis,
graafwespen, groene glazenmaker, ijsvogel, kamsalamander, kerkuil en de levendbarende hagedis. Meer info:
www.landschapnoordholland.nl. (Foto: Henk van Bruggen.)

(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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'Betrekken bij Groen' - Zondagochtendblad
27-04-2014 /pagina 12 /editie ZAD
STREEK - Organisaties, vrijwilligersgroepen en vrijwilligers kunnen nog tot eind deze maand een aanvraag
doen bij het fonds 'Betrekken bij Groen'. De Provincie Noord-Holland creÃ«erde het fonds van 40.000 euro als
onderdeel van haar programma 'Betrekken bij Groen', dat vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en
milieueducatie stimuleert.
Het fonds financiert projecten die betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen
aanmoedigen. Beheer van natuurterreinen, scholing en opleiding van vrijwilligers zijn voorbeelden hiervan.
Daarnaast zoekt het fonds naar nieuwe manieren om mensen bij natuur te betrekken. Samenwerking tussen
organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds beoogt
hiermee de samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met groen vrijwilligerswerk te bevorderen.
De samenwerkende Terrein beherende organisaties (TBO) voeren het programma 'Betrekken bij Groen' uit. Zij
zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. In de TBO zijn het Amsterdamse Bos, Goois
Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN,
Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet verenigd.
Voor meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving van het 'Betrekken bij Groen Fonds' neem contact
op met de TBO via: Tetje Falentijn, Landschap Noord-Holland, per e-mail t.falentijn@landschapnoordholland.nl
of kijk op www.landschapnoordholland.nl
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Ecoduct Zeeweg kost provincie 5,5 miljoen - Haarlems Dagblad
26-04-2014 /pagina HAA_Regio_07 /editie HAA /auteur margot klompmaker
door Margot Klompmaker
Haarlem De provincie moet fiks meer bijdragen aan de natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg bij Bloemendaal.
Gerekend was op 3 miljoen euro. Daar komt nog eens 2,5 miljoen extra bij, omdat een Europese subsidie niet
doorgaat. De brug kost de provincie nu 5,5 miljoen. De brug kost in totaal 5,7 miljoen. De aanvullende
miljoenen wil de provincie halen uit verschillende budgetten. Provinciale Staten nemen naar verwachting in juni
hierover een besluit. Ook is de provincie nog in gesprek met gemeenten en terreinbeherende organisaties over
aanvullende financiering. De bouw moet in 2015 beginnen.
Het ecoduct in het nationaal park Zuid-Kennemerland maakt deel uit van een serie van drie natuurbruggen. Er
ligt er al een over de Zandvoortselaan, de andere komt over de spoorlijn Zandvoort-Haarlem. De provincie
Noord-Holland wil de brug graag aanleggen omdat daarmee een aaneengesloten natuurgebied van 7000
hectare ontstaat in Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het gebied is in ecologisch
opzicht zeer waardevol en heeft een belangrijke recreatieve functie. De drie bruggen kosten totaal 18,3 miljoen.
De natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortseweg heeft 9 miljoen gekost. De natuurbrug over de spoorlijn gaat
3 miljoen kosten, betaald door het ministerie. Start van de aanleg is in 2016. De brug is alleen voor dieren
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bestemd, evenals die over de Zeeweg.

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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The Treasure Games - Zondagochtendblad
27-04-2014 /pagina 47 /editie ZAD
OOSTZAAN - In vijf recreatiegebieden in Noord-Holland wordt op 18 mei The Treasure Games 2014
georganiseerd. De gps-speurtocht kan voor de winnaar een vliegticket voor een rondvlucht boven NoordHolland opleveren. Het Twiske is Ã©Ã©n van de recreatiegebieden waar The Treasure Games plaatsvindt.
Deelnemers hebben voor de zoektocht een goed opgeladen smartphone nodig. Met een gratis app gaan deze
op basis van coÃ¶rdinaten op zoek naar de â€˜schatâ€™. De eerste coÃ¶rdinaten worden op 18 mei om 12.00
uur precies vrijgegeven.
In een gebied van ca 100 m2, zijn verschillende containers verstopt: golfballetjes, oude blikjes,
nepboomstammen. Hierin zitten prijzen Ã©n, per recreatiegebied, een hoofdprijs verstopt. Download de app en
meld je uiterlijk 11.30 uur bij het verzamelpunt tussen Twiske Haven en â€™t Paviljoen, aan de Noorderlaaik.
Prijzen worden beschikbaar gesteld door ondernemers.

(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke ordening
Bouwbedrijven doorgelicht - Noordhollands Dagblad
28-04-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hdcmedia.nl
door Martin Menger

Wet Bibob kan Posthumus helpen bij Distriport

Berkhout De gemeente Koggenland wil de wet gebruiken om een besluit te nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat zou burgemeester Rob Posthumus wel eens de mogelijkheid kunnen
geven een knoop door te hakken over de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de provincie en projectontwikkelaars met elkaar in de clinch over het geplande
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bedrijventerrein bij Berkhout. De provincie vindt dat de ontwikkelaars â€“ De Peyler en Zeeman â€“ zich niet
aan de afspraken houden en heeft ze aan de dijk gezet. De bedrijven zelf claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De gemeente heeft ook een belangrijke rol. Onlangs is hierover een gesprek
geweest tussen de commissaris van de Koning Johan Remkes, de burgemeester en een afvaardiging van de
stichting Berkhout is Boos. Daarbij heeft Posthumus aangegeven dat Koggenland wil beginnen met het
doorlichten van bouwbedrijven. Eerst komen andere sectoren aan de beurt, aldus Posthumus. Of daarmee ook
projectontwikkelaars worden bedoeld, laat hij in het midden.
De wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) stelt een gemeente in staat
malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan gezond en integer
ondernemerschap. Bureau Bibob voert een onderzoek uit naar de integriteit van aanvragers of gegadigden, en
adviseert de gemeente of provincie daarover. Commissaris Remkes heeft aangeboden dat de provinciale
â€™Eenheid Screening en Bewakingsaanpakâ€™ eventueel ook Koggenland kan helpen.
Wordt Distriport een loodzwaar en pittig dossier? ,,Misschien voor de strijdende partijen, maar niet voor mij als
burgemeesterâ€™â€™, aldus Posthumus. ,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er nieuw in sta.â€™â€™
Het nieuwe college in Koggenland heeft daarom besloten het dossier Distriport nu onder te brengen bij de
burgemeester. De wethouders staan dan geenzins buitenspel. ,,Zolang het onderwerp niet in het politieke
vaarwater komt, hoort het bij mijâ€™â€™, voegt de burgemeester er aan toe. ,,Zodra het wel een politieke
kwestie wordt, dan komt het terecht bij de wethouders.â€™â€™
Wethouder Caroline van de Pol (VVD) gaat voortaan over onder meer financiÃ«n en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt zich over zaken als ruimtelijke ordening en grondgebied.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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GS akkoord met herontwikkeling Entree Zandvoort - Haarlems Dagblad
26-04-2014 /pagina HAA_GoedWonen_02 /editie HAA /auteur HDC Media
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen aan Provinciale Staten voor het gereserveerde bedrag van 4,5
miljoen euro voor de herontwikkeling van de Entree Zandvoort ter beschikking te stellen. Het subsidiebedrag
staat sinds 2011 gereserveerd voor dit project, maar de terbeschikkingstelling was nog afhankelijk van een door
de gemeenteraad van Zandvoort vastgesteld uitvoeringsprogramma. Dat programma is in december in de raad
behandeld en vastgesteld. De subsidie is gereserveerd in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma â€˜Identiteit Kustplaatsenâ€™ dat in de structuurvisie 2040 van de
provincie is opgenomen. In de visie van de provincie wordt Zandvoort dÃ© badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit met deze bijdrage ook te verwezenlijken. Met het geld worden faciliteiten
door de gemeente rondom het station verbeterd en krijgen bezoekers een aantrekkelijke en herkenbare route
richting het strand. De terbeschikkingstelling wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten. Die
besluiten in mei over de toekenning.
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Met het geld worden faciliteiten door de gemeente rondom het station verbeterd en krijgen bezoekers een
aantrekkelijke en herkenbare route richting het strand. (Foto: Thinkstock)
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Verkeer en vervoer
N249 dicht door werk rotonde - Noordhollands Dagblad
25-04-2014 /pagina HEL_Regio_07 /editie HEL /auteur HDC Media
â€™t Zand Provincie Noord-Holland voert op woensdag 30 april tussen zeven uur â€™s ochtends en half vier
â€™s middags reparatiewerkzaamheden uit op de rotonde van de Anna Paulownaweg (N249) in â€™t Zand.
Hierdoor is de Anna Paulownaweg (N249) afgesloten tussen â€™t Zand en Anna Paulowna. Het verkeer wordt
omgeleid.
De reparatiewerkzaamheden bestaan uit het frezen en opnieuw aanbrengen van asfalt. Dit is nodig omdat het
asfalt eerder beschadigd is geraakt door een vrachtwagen die zijn lading verloor.
Bij slecht weer wordt het werk verplaatst.
De rotonde blijft open voor bestemmingsverkeer van en naar de Keinsmerweg.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Onrust over haast gemeente - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina ALK_Regio_04 /editie ALK /auteur arie bergwerff
door Arie Bergwerff
Alkmaar Bij omwonenden is onrust ontstaan over de handelswijze van de gemeente rond het fietspad aan de
Zeswielen: de gemeente heeft de aanleg van het fietspad al aanbesteed, terwijl de periode dat er bezwaar kan
worden ingediend nog loopt. ,,Het indienen van bezwaren hoeft de aanbestedingsprocedure niet in de weg te
staanâ€™â€™, zegt gemeentewoordvoerder Annelies Hoogland echter.
Volgens Ingrid Weel, zelf woonachtig aan de Zeswielen, zijn er drie bezwaren ingediend tegen het conceptbestemmingsplan, onder meer door de bewoners en door de Historische Vereniging Alkmaar (HVA). Het plan
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moet eerst nog worden behandeld door het Alkmaarse college, wordt daarna eind mei tegen het licht gehouden
in de raadscommissie Ruimte om vervolgens op 12 juni breed besproken te worden in de gemeenteraad.
Bezwaren tegen het definitieve bestemmingsplan kunnen pas na die datum worden ingediend, constateert
Weel. ,,Evengoed weerhoudt dit de gemeente niet om al te beginnen met de aanbestedingsprocedure voor het
fietspad. De gunning voor het fietspad moet immers voor 1 juli rond zijn om dat de gemeente anders de
subsidie van 1 miljoen euro van de provincie misloopt.â€™â€™
Tot verbazing van Weel kregen de bewoners vorige week tijdens een inloopavond het nadrukkelijke advies mee
om hun bezwaar toch vooral niet voort te zetten. Anders zou de aannemer namelijk niet op tijd met de klus
kunnen beginnen en zou de gemeente met forse boetes te maken kunnen krijgen. ,,Schandalig, dat
ambtenaren dit doenâ€™â€™, aldus Weel, die constateert dat â€™de gehele procedure dus verre van netjes
verlooptâ€™.
Hoogland erkent dat de gemeente voortvarend te werk gaat. Als de gunning niet voor 1 juli rond is, loopt de
gemeente een subsidie van 925.000 euro van de provincie Noord-Holland mis.
Dat van ambtelijke zijde de bewoners zou zijn geadviseerd hun bezwaar in te trekken, verrast Hoogland.
,,Zoâ€™n advies kan nooit een officieel standpunt van de gemeente zijn.â€™â€™ Maar, stelt de woordvoerder,
â€™bezwaar aantekenen, dat kost inderdaad geld.â€™

Een fietser spoedt zich over de Molenkade. Aan de overkant moet het nieuwe fietspad komen. Archieffoto
JJFoto/Jan Jong
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Water
Visstand - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina HEL_Regio_09 /editie HEL /auteur HDC Media
HARM SALOMONS Petten Met verbazing heb ik het artikel gelezen over de verdwijning van veel vissen uit de
Waddenzee. Ik had het NIOZ toch hoger ingeschat. Hun conclusie is gebaseerd op slechts Ã©Ã©n komfuik.
Een gedegen onderzoek zou zijn geweest als op diverse plaatsen in de Waddenzee deze fuiken zouden zijn
geplaatst. Dat gaat nu wel gebeuren. Maar waarom is daar niet eerder aan gedacht? Want de mindere
visvangst is natuurlijk niet ineens ontstaan. Vermoedelijk kan de samenhang tussen de suppleties en de
verminderde visvangst worden aangetoond. Dat moet niet zo moeilijk zijn. Uit onderzoek zal vast blijken dat er
met de visstand in de Waddenzee niets mis is.
Maar waar is het mis gegaan? Het NIOZ ziet een mogelijk verband met de zandwinning en de suppleties. Zand
voor de suppleties komt echter niet uit de Waddenzee, maar wordt opgezogen voor de kust van Noord-Holland.
Het slik in het Balgzand heeft al tot voorbij Westerland plaats gemaakt voor zand. Miljarden pieren en zagers
gingen dood en een groot foerageergebied ging voor de vogels verloren. En steeds meer slik komt onder het
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zand. Aan de zuidkant van Texel gebeurt hetzelfde. De conclusie kan gerust getrokken worden dat de visstand
in het Balgzand gelijk is aan de zuidoostkant van Texel. Slecht dus.
Het Molengat slibt al jaren dicht. Vissersschepen moeten omvaren en de grotere marineschepen mijden het
Molengat al jaren. De haven bij Den Helder moet vaker dan vroeger worden uitgebaggerd.
Het zand dat nu voor en op de Hondsbosche en Pettemer zeewering wordt aangebracht zal, doordat de
vloedstroom sterker is dan de ebstroom en door afkalving door westerstormen, zich langzaam naar de
Waddenzee verplaatsen. Door de verwachte stijging van de zeespiegel zal dit proces versneld worden. Tot in
lengte van jaren zullen suppleties nodig zijn. Met alle gevolgen van dien en tegen zeer hoge kosten. Naar mijn
mening zouden er lange en hoge dammen aangebracht moeten worden wanneer de suppletie is afgerond. Dat
is de enige manier om het afkalven tegen te gaan en betekent ook het einde van de suppleties. Op de duur is
dat veel goedkoper. Verdere verzanding van de Waddenzee zal dan niet meer plaats vinden en kan het
Balgzand in haar oude staat terug gebracht worden. Ik ben er van overtuigd dat de visstand dan weer als
vanouds wordt.
AZC J. ALDERS Den Helder Dat Den Helder een stad met ambitie is, blijkt wel uit de vele plannen om de stad
aantrekkelijker te maken. Maar dat bij die plannen blijkbaar ook een nieuw asielzoekerscentrum (AZC) hoort,
heb ik door het rumoer van de gemeenteraadsverkiezingen zeker even gemist. Begrijpt u mij goed, ook ik vind
dat wij als B.V. Nederland de verplichting hebben om vluchtelingen goed op te vangen. Maar Den Helder
vervult zijn, wat asielzoekers betreft, maatschappelijke plicht al sinds 1993 met het huidige AZC. Nog niet veel
Jutters schijnen te beseffen dat we met de komst van nog een AZC nu met stip op nummer drie staan voor wat
betreft meeste officiÃ«le asielzoekers in een gemeente. Terwijl er toch echt nog 366 andere gemeenten zijn
zonder AZC.
Op de in allerijl ingelaste informatieavond voor omwonenden werd er een knap staaltje preken voor eigen
parochie opgevoerd: de zaken niet benoemen en bagatelliseren. Er was een maquette, een film over het leven
op een AZC, een stand over het huidige en toekomstige AZC. Maar de meest essentiÃ«le vragen kon of wilde
men niet beantwoorden. Hierdoor kreeg je als omwonende al na een kwartier sterk het gevoel in de maling te
worden genomen.
'Van het huidige AZC is toch ook geen overlast?' Deze zin heb ik diverse keren en in meerdere variaties
gehoord. Afgezien van het feit dat er op het nieuwe AZC tenminste 500 (het rendementscriterium voor het
nieuwe AZC) andersoortige asielzoekers komen dan op het huidige AZC, waar uitgeprocedeerde gezinnen
verblijven, zou ik de vraag willen omdraaien. Hoeveel mensen kent u die naar een wijk of stad zijn verhuisd juist
omdat er een AZC in de buurt is? Ondertussen moeten de omwonenden het met dit stukje provinciaal Helderse
foie gras doen.
In tegenstelling tot sommige andere gemeenten is er met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een
overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. Hierdoor wordt de kans op een goede tussentijdse evaluatie
(met eventueel een stok achter de deur) ondermijnd. Terwijl de gemeenten Dronten en Luttelgeest, de
nummers Ã©Ã©n en twee voor wat betreft het aantal asielzoekers, kiezen voor de huisvesting van een AZC op
een voormalig recreatiepark of camping in een bosrijke omgeving op enige kilometers van de dorps of
stadsgrens, doet Den Helder dit niet. Volgens de gemeente heeft de directe aanwezigheid van een AZC geen
bewezen nadelige effecten op de verkoopbaarheid van je huis of levensgenot in de wijk. Mocht dit wel zo zijn dit is immers gemakkelijk te controleren - dan wil ik de gemeente een voorstel doen. Als er over een jaar nog
geen woningen op het nieuwe, aan het nieuwe AZC grenzende, woon en bedrijvenpark â€™de Doggerâ€™ zijn
verkocht, plant er dan bomen. Staan de wijk en het AZC in ieder geval in een bosrijke omgeving. Waarschijnlijk
met scheve bomen, dat dan weer wel.
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Ruim halve ton voor dijkpad - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina ENK_Regio_03 /editie ENK /auteur jeroen haarsma j.haarsma@hdcmedia.nl
door Jeroen Haarsma
Hoorn Hoorn reserveert, net als de gemeente Koggenland, een bedrag van 62.500 euro voor de aanleg van
een fiets- en wandelpad op de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) gaat aan de slag met de versterking van de Markermeerdijk en is bereid mee te
werken aan de aanleg van deze recreatieve routes.
Koggenland en Hoorn dragen in principe tweeÃ«nhalve ton bij. Maar het Recreatieschap West-Friesland neemt
de helft van dit bedrag voor haar rekening. Koggenland en Hoorn betalen dus beide 62.500 euro. Er komt een
combinatie van de aanleg van het fiets- en wandelpad met de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam. Die
zorgt voor lagere kosten en minder overlast voor gebruikers en omwonenden van de dijk. Daarbij is het pad
uiteindelijk tÃ³ch noodzakelijk als het stadsstrand bij de Grote Waal in Hoorn wordt aangelegd. Het
hoogheemraadschap versterkt de dijk tussen 2016 en 2021. Op verschillende plekken komt een nieuwe dijk
voor de bestaande: een oeverdijk. Dat gebeurt dus ook bij Hoorn.
Landschapsarchitect Klaas Jan Wardenaar presenteerde eind vorig jaar de plannen voor het fiets- en
wandelpad. Die zijn gemaakt in opdracht van recreatieschap Twiske-Waterland, maar omvatten het hele ruim
45 kilometer lange traject. Uitgangspunt is dat fietsers straks zicht hebben op het Markermeer, in plaats van op
de dijk. Wethouder Ronald Louwman: ,,Wij willen de fantastische ligging van Hoorn aan het water beter
benutten. De dijkversterking is een unieke kans om grote stappen te zetten in het ontwikkelen en aantrekkelijker
maken van de Hoornse kust. Daarom willen wij naast een stadsstrand bij de Grote Waal, ook een boulevard
aanleggen over de Westerdijk met betere fiets- en wandelmogelijkheden.â€™â€™
De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in juni over dit plan.
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Veerpont bij Fort Westoever - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina HEL_Regio_04 /editie HEL /auteur arie booy
door Arie Booy
Den Helder Bij Fort Westoever is vrijdagmiddag een veerpontje gearriveerd. Stelling van Den Helder heeft het
vaartuig in Zuid-Holland besteld om het aan de overzijde van de Industriehaven gelegen fort beter bereikbaar te
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maken. ,,We varen elke woensdag tussen de Handelskade en het fortâ€ , legt AndrÃ© Koning van de Stelling
uit. ,,De veerpont past in ons streven om de gehele Linie weer begaanbaar te maken zoals dat in het verleden
was, maar nu dan voor fietsers en wandelaars.â€
Het pontje is aangeschaft door Zeestad BV dankzij bijdragen van het Waddenfonds en de provincie en wordt
overgedragen voor exploitatie aan de Stichting Stelling Den Helder.
,,We gaan eerst proefvarenâ€ , kondigt Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij fort Westoever gearriveerd. Foto George Stoekenbroek
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GS akkoord met herontwikkeling Entree Zandvoort - Haarlems Dagblad
26-04-2014 /pagina HAA_GoedWonen_02 /editie HAA /auteur HDC Media
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen aan Provinciale Staten voor het gereserveerde bedrag van 4,5
miljoen euro voor de herontwikkeling van de Entree Zandvoort ter beschikking te stellen. Het subsidiebedrag
staat sinds 2011 gereserveerd voor dit project, maar de terbeschikkingstelling was nog afhankelijk van een door
de gemeenteraad van Zandvoort vastgesteld uitvoeringsprogramma. Dat programma is in december in de raad
behandeld en vastgesteld. De subsidie is gereserveerd in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma â€˜Identiteit Kustplaatsenâ€™ dat in de structuurvisie 2040 van de
provincie is opgenomen. In de visie van de provincie wordt Zandvoort dÃ© badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit met deze bijdrage ook te verwezenlijken. Met het geld worden faciliteiten
door de gemeente rondom het station verbeterd en krijgen bezoekers een aantrekkelijke en herkenbare route
richting het strand. De terbeschikkingstelling wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten. Die
besluiten in mei over de toekenning.

Met het geld worden faciliteiten door de gemeente rondom het station verbeterd en krijgen bezoekers een
aantrekkelijke en herkenbare route richting het strand. (Foto: Thinkstock)
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Start dijkonderzoek bij Uitdam - Noordhollands Dagblad
26-04-2014 /pagina WAT_Regio_07 /editie WAT /auteur HDC Media
Uitdam Tussen Hoorn en Amsterdam ligt 33 kilometer dijk, en in 2016 gaat het Hoogheemraadschap
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Noorderkwartier HHNK beginnen met de versterking ervan. Een groot deel van de dijken is instabiel en
daarmee onveilig. Een megaklus, die niet eenduidig is. De ene dijk is de andere niet. Veendijken kunnen grote
verschillen vertonen. In sterkte en elasticiteit en ook kan er sprake zijn van kleine gasbellen. Daarom is
gedegen onderzoek nodig. Het kan immers zijn dat omvangrijke verzwaringen niet nodig zijn om de dijk weer
stabiel te krijgen. Uit eerder onderzoek bij Uitdam is gebleken dat de veengrond onder de dijken sterker is dan
werd aangenomen. Om meer informatie te verzamelen, heeft tot september grondonderzoek plaats.
Gistermorgen gaven hoogheemraad Kees Stam en jeugdbestuurder Luuk Zaal (14) het officiÃ«le startsein bij
de proeflocatie in Uitdam. Een rupsvoertuig neemt daar grondmonsters tot zoâ€™n 10 meter diepte. Voor de
onderzoeksresultaten van â€˜Dijken op veenâ€™ is zowel nationaal als internationaal grote belangstelling,
omdat het kan leiden tot minder forse dijkversterkingen.

Grondonderzoek. foto HHNK
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Waden door het wad - Zondagochtendblad
27-04-2014 /pagina 73 /editie DEH
DEN HELDER - Op het Balgzand is zondag 27 april om 11 uur een wadexcursie. Dit natuurgebied ligt ten
zuidoosten van Den Helder is is het meest westelijk deel van het werelderfgoed Waddenzee.
Het gebied is niet vrij toegankelijk en daarom organiseert de Waddenvereniging regelmatig wadexcursies. Op
die manier kunnen belangstellenden kennismaken met dit prachtige gebied.
Op zondag 27 april is het natuurinfocentrum Balgzand, 't Kuitje, open vanaf 10.30 uur. Na een korte inleiding
start de wadexcursie om 11 uur. Op het Balgzand komen enorme aantallen vogels voor. Waarom komen die
vogels hier? 'Ze vinden hier een tafeltje-dekje. De wadbodem is rijk aan voedsel. Wadpieren, zeeduizendpoten
en allerlei schelpdieren. In het water garnalen en jonge vis.' Weet Jaap Booij van de Waddenvereniging.
'Voor de kinderen gaan we op zoek naar pootafdrukken van die vogels en maken daar een gipsafdruk van. Die
kunnen ze meenemen als aandenken aan de excursie. Bij terugkomst staan de microscopen klaar om allerlei
dieren eens wat nader te bekijken. In de aquaria zitten allerlei soorten dieren en in de speciale voelbak mogen
de kinderen met hun handen kennis maken met deze dieren.'
De kosten voor de excursie zijn volwassenen 5 euro, kinderen tot en met 12 jaar 3,50 euro. Bezoek aan het
infocentrum is gratis. Het infocentrum is te vinden aan de Oostoeverweg 80, 0223-635862 (alleen tijdens
openstelling). Kijk op www.kuitje-balgzand.nl voor meer.

(c) Zondagochtendblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Zuinig op het zoete water - Trouw
28-04-2014 /pagina 08 /sectie Duurzaamheid en Natuur /auteur MARIANNE WILSCHUT
Door de verandering van het klimaat wordt verzilting een groter probleem voor Nederland. Nieuwe technieken
zoals de opslag van regenwater onder de grond en zilte landbouw moeten uitkomst bieden.
Droge zomers zoals die van vorig jaar, zijn tegenwoordig geen zorg meer voor fruitteler Jan Rijk uit Ovezande.
Sinds hij meedoet met een proef om zoet water op zijn bedrijf in Zuid-Beveland in de grond op te slaan en zout
water weg te pompen, heeft hij voldoende water voor zijn appels, peren en zwarte bessen. Tijdens de oogst van
vorig jaar had hij daar al meteen profijt van. 'Ik heb nog nooit zulke grote peren geoogst en dat terwijl de zomer
van 2013 relatief droog was', vertelt Rijk trots.
'In de zomermaanden valt vaak te weinig regen', legt hij uit. 'Water uit de sloot pompen is voor mij dan geen
optie, omdat daar te veel zout in zit. Lastig, want vooral voor de peren is het belangrijk dat je ze in de laatste
weken voor de oogst extra water geeft. Daardoor groeien ze net wat meer. Dankzij de Freshmaker kon ik
afgelopen zomer voldoende water geven en dat was te merken in de oogst.'
De Freshmaker is de techniek die nu een jaar op het fruitteeltbedrijf van Rijk wordt getest. Bij deze methode
wordt zoet regenwater 's winters opgeslagen in de bodem. Door zout water daaronder weg te pompen, ontstaat
ruimte voor een grote zoetwaterbel die drijft op het zoute grondwater.
Waterleidingbedrijven passen deze techniek al toe om drinkwater in de duinen op te slaan. De methode is
verder ontwikkeld door KWR Watercycle Research Institute (KWR) in Nieuwegein, een onderzoeksinstituut dat
is gelinkt aan de waterbedrijven.
De veelbelovende methode is een van de manieren waarop Nederland klimaatbestendiger wordt gemaakt.
Want hoewel verzilting geen nieuw probleem is voor Nederland, wordt het door klimaatverandering wel
prangender. Het stijgen van de zeespiegel en het vaker voorkomen van langdurige droge periodes, versnellen
het proces. Ruim 125.000 hectare grond in Nederland raakt in de nabije toekomst steeds zilter.
'Vooral de kustprovincies hebben te maken met verzilt grondwater', weet Marcel Paalman, onderzoeker bij
KWR. 'Nederland ligt nu eenmaal voor een groot deel onder de zeespiegel. Door het bemalen van de diepe
polders komt zout water vanuit zee via de ondergrond naar boven. Dat betekent dat het grondwater in die
gebieden zout of brak is geworden. Bodemdaling en stijging van de zeespiegel versterken dat proces.'
Vooral in het dichtbevolkte westen van Nederland kan dit een probleem zijn, omdat daar de vraag naar zoet
water vanuit tuinders, akkerbouwers, drinkwaterbedrijven en de industrie groot is. Paalman: 'Een gemiddelde
tomatenkwekerij heeft bijvoorbeeld jaarlijks zo'n 10.000 kuub water per hectare nodig en een
orchideeÃ«nkweker circa 4000 kuub, terwijl er gemiddeld zo'n 8500 kuub regen per hectare valt.'
De Randstad haalt het extra water dat ze nodig heeft nu meestal uit rivieren en sloten. Bij Gouda wordt
bijvoorbeeld vanuit de Hollandse IJssel zoet water ingeladen. In droge perioden kunnen deze inlaadpunten
verzilt raken. 'Dus zijn we op zoek naar alternatieven die minder afhankelijk zijn van het oppervlaktewater. Het
meest logische is te kijken naar manieren om regenwater op te slaan.'
Zomermaanden
Veel tuinders hebben nu al bassins waarin ze regenwater opvangen. Zo ook fruitteler Jan Rijk. 'Het nadeel
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daarvan is dat het bassin veel ruimte inneemt en in de zomermaanden heeft de kwaliteit van het water daarin te
lijden', zegt Rijk. 'Opslag van zoet water in de grond bespaart ruimte en houdt het water vers.'
Niet iedere bodem is echter hetzelfde. 'De regio Delft is bijvoorbeeld niet zo geschikt voor de opslag van zoet
water. Door grootschalige grondwateronttrekking is daar namelijk een sterke grondwaterstroming ontstaan',
aldus Paalman.
Behalve in Zeeland doet KWR ook tests met ondergrondse zoetwateropslag bij een orchideeÃ«nkweker en een
tomatenteler in het Westland. 'Het blijkt iedere keer maatwerk.'
Volgens Paalman houdt men bij de aanleg van nieuwe tuinbouwgebieden al rekening met de opslag van zoet
water in de bodem. 'In Waddinxveen zijn er voor een gebied van 100 hectare nu bijvoorbeeld plannen voor een
gedeelde locatie voor glastuinbouw en bedrijven. Het idee is om de regen op de daken van die kassen en
bedrijven, waaronder het nieuwe distributiekantoor van Lidl, op te vangen en te infiltreren in de ondergrond. De
tuinders hebben dan hun eigen zoetwatervoorziening.'
Deze manier van denken heeft volgens hem de toekomst. 'In Nederland valt in principe voldoende regenwater,
we moeten het alleen beter benutten.'
'Waterwegennetwerk moet worden uitgebreid'
Behalve de tuinders moet Gerard Doornbos, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland dat van
IJmuiden tot Gouda loopt, ook de drinkwaterbedrijven, de industrie en de beheerders van natuurgebieden van
zoet water voorzien. Dat kan botsen met andere belangen. 'Door het verder verdiepen van de Nieuwe
Waterweg, is de Rotterdamse haven weliswaar beter bereikbaar, maar het betekent ook dat er meer zout water
binnenkomt', vertelt hij. 'Meer containers in de Rotterdamse haven zijn goed voor de economie, maar als het
zoutgehalte van rivieren en sloten toeneemt, dan krijgen tuinders schade aan hun gewassen en raken
industriÃ«le installaties beschadigd door corrosie. Om over de natuurschade nog maar te zwijgen.'
Momenteel gaat het waterschap verzilting te lijf door de sloten en kanalen regelmatig door te spoelen met zoet
water uit de Hollandse IJssel. 'Maar in periodes van droogte raakt het water daar ook verzilt.' Daarom zoekt het
Deltaprogramma Zoet Water waarin Doornbos als bestuurder actief is, naar alternatieven die verzilting in droge
periodes kan voorkomen.
'Een van de voorstellen waar het Deltaprogramma deze zomer waarschijnlijk mee komt, is het uitbreiden en
uitdiepen van het bestaande waterwegennetwerk, zodat er meer water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal
richting West-Nederland kan worden getransporteerd. Daarnaast zouden nieuwe sluizen, zoals die in het
Noordzeekanaal, standaard voorzieningen moeten hebben om indringing van zeewater tegen te gaan.'
Ook moeten in parken, duinen en op andere plekken zones komen waar overtollig water kan worden gebufferd.
Want behalve langdurige periodes van droogte, kunnen we volgens de klimaatscenario's ook periodes met
extreme neerslag verwachten. Doornbos: 'Vroeger was de mentaliteit: we moeten dat water zo snel mogelijk
afvoeren, maar inmiddels weten we dat we zuinig op dat zoete water moeten zijn.' Al met al zullen er tientallen
miljoenen nodig zijn voor deze investeringen. Maar dat is volgens Doornbos niet anders. 'Het economische
belang van zoet water is nou eenmaal groot.'
Piepers met een snufje zout
Als het aan Marc van Rijsselberghe ligt, zitten we over een paar jaar aan de zilte piepers met zeekool en een
salade van strandbietblad. Op zijn Zilt Proefbedrijf op Texel test hij samen met wetenschappers zo'n 160
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gewassen die tegen een slok zout water kunnen.
De gewassen worden bewaterd met verschillende zoutconcentraties. 'We zijn inmiddels in staat om aardappels
te kweken die een kwart zeewater lusten', zegt hij. Enkele van die rassen waaronder de Miss Mignonne en de
Spunta zijn klaar voor de markt. 'Sommige proevers zeggen dat ze zilt smaken, maar uit blinde smaakproeven
blijkt juist dat mensen de aardappel fruitig, zelfs zoet vinden smaken.'
Wereldwijd is er 1,5 miljard hectare zilte grond, 300 miljoen hectare daarvan is geschikt voor het verbouwen
van zoutbestendige gewassen zoals aardappelen. Vanuit landen als Bangladesh en Pakistan is de
belangstelling voor deze en andere gewassen groot.
Maar Nederlandse akkerbouwers staan vooralsnog niet bij het Zilt Proefbedrijf aan de poort te rammelen. 'We
zijn in Nederland verslaafd aan zoet water, dus wordt er liever gekeken naar oplossingen met zoet water', aldus
Van Rijsselberghe. 'Nederlandse agrariÃ«rs staan niet open voor zouttolerante landbouw, dat betekent immers
dat ze moeten erkennen dat hun grond verzilt is en dus minder waard.'
Gerard Doornbos, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland en oud-voorzitter van LTO-Nederland
nuanceert dat. 'Aardappels zijn een rotatiegewas. Dat betekent dat je moet wisselen met gewassen. Voor
aardappels is misschien wel een markt, maar dat geldt nog niet zomaar voor andere zilte gewassen zoals
zeekraal en zeekool.'
Van Rijsselberghe: 'Dat is een van de redenen waarom het Zilt Proefbedrijf ook werkt aan andere
rotatiegewassen die zouttolerant zijn, waaronder suikerbieten, uien en wortelen.'
'Door het bemalen van de diepe polders komt zout water vanuit zee via de ondergrond naar boven'
'Een tomatenkwekerij heeft jaarlijks 10.000 kuub water per hectare nodig, terwijl er gemiddeld zo'n 8500 kuub
regen valt.'

(c) Trouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Zorg en welzijn
Extra geld voor gemeenten - Het Financieele Dagblad
26-04-2014 /pagina 2 /sectie In het nieuws

Amsterdam De gemeenten krijgen volgend jaar bijnaâ‚¬â€‰10 mrd extra van het Rijk omdat zij door de
grootscheepse decentralisaties van de langdurige zorg, de jeugdzorg en de re-integratie van kwetsbare
groepen werkzoekenden er een scala aan nieuwe taken bij krijgen. De eerste drie jaar wordt dat geld nog niet
in het Gemeentefonds gestort, maar via een apart deelfondsâ€˜sociaal domeinâ€™. Dat heeft de ministerraad
vrijdag besloten op voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Volgens hem is het doel
van het tijdelijke fonds om ervoor te zorgen dat de drie decentralisaties tijdens de overgangsperiode tussen
2015 en 2018â€˜goed verlopenâ€™. Hiermee komt Plasterk tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. fd
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Algemene zaken
Snel nieuw plan super- provincie
De Telegraaf 26-04-2014

26-04-2014 /pagina 006 /sectie
Binnenland /auteur Lengton, Inge
Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, zaterdag Het kabinet zet
de vorming van een superprovincie
stug door. Voor de zomer komt
minister
Plasterk
(Binnenlandse
Zaken) met een wetsvoorstel. Het is
de bedoeling om

Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
samen te voegen tot een nieuw
landsdeel.
Plasterk,
die
verantwoordelijk is voor de operatie,
kreeg afgelopen week een forse
tegenvaller voor de kiezen. Na
maanden van onderhandelen zien de
commissarissen van de Koning geen
reden om er groen licht voor te geven.
Volgens hen levert de fusie te

weinig op.

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten
voorbehouden

Uitgeest op zoek naar nieuwe burgemeester
Noordhollands Dagblad 26-04-2014

26-04-2014 /pagina KEN_Regio_02
/editie KEN /auteur han lieshout
door Han Lieshout
Uitgeest De gemeente Uitgeest krijgt
wellicht dit jaar nog een nieuwe
burgemeester. De gemeenteraad
bespreekt woensdag 14 mei in een
openbare vergadering het gewenste
profiel
voor
een
nieuwe
burgemeester. Commissaris van de
Koning Johan Remkes heeft in
overleg met de fractievoorzitters
besloten dat Uitgeest een nieuwe
benoemde
burgemeester
krijgt.
Aanleiding voor zijn besluit is de

constatering dat Uitgeest toewerkt
naar een ambtelijke fusie met de
BUCH-gemeenten, maar bestuurlijk
vooralsnog
een
zelfstandige
gemeente blijft.
Theo van Eijk werd vorig jaar juni
benoemd
als
waarnemend
burgemeester. Hij kreeg als opdracht
mee besluitvorming tot stand te
brengen over de bestuurlijke toekomst
van Uitgeest. Die opdracht werd
voltooid met het besluit om toe te
werken naar een ambtelijke fusie met
Bergen, Heiloo en Castricum.

Een week na de zogeheten
’profielvergadering’ van 14 mei wordt
de vacature burgemeester Uitgeest
opengesteld. Naar verwachting kan
rond de jaarwisseling de opvolger van
Theo van Eijk worden benoemd.

Theo van Eijk.
archieffoto

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Al snel wet ’superprovincie’
Haarlems Dagblad 26-04-2014

door Roel van Leeuwen
Den Haag
Minister Plasterk van
binnenlandse zaken en premier Rutte
blijven positief over de komst van de
zogenoemde Noordvleugelprovincie.

heeft daar niets aan veranderd.
Plasterk
liet
gisteren
na
de
vergadering van de ministerraad
weten erop te vertrouwen dat de
’superprovincie’
volgens
schema
wordt ingevoerd. ,,Het wetsvoorstel
wordt
nog
voor
de
zomer
gepresenteerd’’, zei hij. ,,We houden
de vaart er wel in.’’

Het verzet van de
commissarissen van de Koning van
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Volgens Plasterk ligt het kabinet
op schema en wordt er gewerkt aan
een ’mooi voorstel’ over de

26-04-2014
/pagina
HDC_Binnenland_01 /auteur roel van
leeuwen r.van.leeuwen@hdcmedia.nl
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samenvoeging van de provincies
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
Verkiezingen De minister streeft
ernaar
het
voorstel
voor
de
verkiezingen van de Provinciale
Staten in 2015 door de Eerste en
Tweede Kamer te loodsen.
De commissarissen van de
Koning van de drie provincies namen
deze week afstand van de huidige
plannen van de bewindsman. Ze

vinden dat het kabinet onvoldoende
duidelijk maakt waarom een fusie
nodig is. Plasterk: ,,We weten precies
wat de wensen van de provincies zijn.
Nu ligt het bij het kabinet.’’
In zijn wekelijkse persconferentie
besteedde
premier
Rutte
kort
aandacht aan de superprovincie. Hij
gaf aan dat het

voor de hand ligt dat het takenpakket
van het nieuwe landsdeel uitgebreider
wordt dan dat van de huidige
provincies.
,,We zijn met de commissarissen
in gesprek en we naderen elkaar een
heel eind. Tegelijkertijd is het goed
om met ’belangengroepen’ in gesprek
te zijn,

maar de politiek moet wel een
eigenstandige afweging maken.’’

(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden

2014

alle

Burgemeester Oosterop van De Rijp over de allereerste Koningsdag
Reformatorisch Dagblad 26-04-2014

26-04-2014 /pagina 9 /sectie Profiel

In 2012 hoorde ik voor het eerst dat
de koninklijke familie De Rijp aan zou
doen. Het initiatief daarvoor werd
genomen
door
de
provincie
Noord-Holland. De provincie heeft
daarop contact met mij gezocht. Toen
ik ervan hoorde, realiseerde ik me
direct twee dingen. Het eerste was: dit
is echt ontzettend leuk. Het tweede:
dit is een enorme klus, ook vanwege
het feit dat ik slechts de beschikking
heb over een heel kleine organisatie.
Veertig fte hebben we in de gemeente
Graft-De Rijp, meer niet. Gelukkig
hebben we veel hulp gehad uit
Alkmaar.
Destijds was er sprake van dat we
hier gewoon Koninginnedag zouden
krijgen. Dat pakte anders uit door de
troonswisseling. Ik moet eerlijk
zeggen: het was best even slikken
toen we dat hoorden. Maanden ben je
aan het voorbereiden en opeens
wordt alles anders. Maar nadat we
geslikt hadden, beseften we dat we
als
gemeente
de
allereerste
Koningsdag zouden organiseren. Dat
is óók fantastisch. De eerdere
voorbereidingen zien we nu als een
generale repetitie.
Er komt enorm veel kijken bij die
voorbereidingen. Het is een gewoonte
dat de gemeenten die de dag het
laatste hebben georganiseerd, de
nieuwe gemeenten uitnodigen. We
hebben dus Rhenen en Veenendaal
bezocht,
waar
de
laatste
Koninginnedag werd gehouden. Daar
is
ons
verteld
wat
de
aandachtspunten waren. Dan denk je

wel even: Tjongejonge. Er wordt een
enorme hoeveelheid politiemensen
ingezet. En dan heb ik het nog niet
over
de
gigantische
aantallen
camera’s en cameramensen. Je krijgt
bijvoorbeeld
discussies
over
camerabewaking. Dat had ik van
tevoren niet verwacht.
Natuurlijk kost de organisatie van zo’n
dag geld. Alles bij elkaar opgeteld
kost deze dag 600.000 euro. De
provincie betaalt daar 250.000 euro
van; wij de rest. Maar ik zeg er
meteen
bij:
daar
zitten
personeelskosten in die we anders
ook hadden gehad. En rond posten
als onderhoud zijn we creatief
geweest: zaken die voor later op de
planning stonden, hebben we naar
voren gehaald, en andersom.
Vandaag kan ik niets doen dan lopen
met de koning en de koningin. Ik heb
voor deze dag mijn bevoegdheden
overgedragen aan een coördinerend
regioburgemeester; dat is in dit geval
de burgemeester van Alkmaar. Die zit
in het veiligheidscentrum, samen met
een van mijn wethouders.
Natuurlijk word ik ingelicht als er iets
ernstigs gebeurt. Uiteindelijk blijf ik
eindverantwoordelijk
voor
de
veiligheid. Zo zien alle betrokkenen
dat ook. Vanaf het begin hebben we
bijeenkomsten
gehad
met
de
hofhouding en met de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding. Mij
werd daarin niets verboden. Het is
dus echt niet zo dat de burgemeester
aan de kant wordt gezet door
landelijke organisaties.
Ik vind het een enorme eer om
gastvrouw te kunnen zijn van de
koninklijke familie en heb er
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ontzettend veel zin in. Een beetje
spannend is het ook wel, dat zal ik
eerlijk zeggen. Maar er zit een
fantastische organisatie achter van
vele mensen die hier al maandenlang
keihard aan werken. De dag is
helemaal ‘dichtgeorganiseerd’.
Ik hoef me daar dus verder ook niet
druk over te maken. Nee, ook niet
over de vraag of het programma
uitloopt. Je moet niet vergeten: ik heb
zelf alle tijd. Ik ga echt niet constant
op mijn horloge kijken.
Inhoudelijk hebben we de eerste
Koningsdag in een iets moderner
jasje gestoken. We gaan niet
koekhappen. Er zijn wel veel andere
dingen waar de koninklijke familie aan
mee kan doen, zoals keien smijten of
katknuppelen – een spel waar
overigens geen kat aan te pas komt.
Maar of de koning dat werkelijk wil,
bepaalt hij natuurlijk helemaal zelf.
Ik zie deze Koningsdag als een
afscheidscadeautje. Per 1 januari
bestaat de gemeente niet langer
zelfstandig. We fuseren met de
gemeenten Schermer en Alkmaar. Dit
is dus het moment om te laten zien
wat De Rijp in huis heeft.
De afgelopen tien jaar hebben we ons
als gemeente sterk beijverd om de
vitaliteit van de kernen te behouden.
We hebben van alles gedaan rond de
ontwikkeling van kunst, cultuur en
toerisme in onze gemeente. Als je
dan de kans krijgt om dat aan een
paar miljoen mensen in het hele land
te laten zien, is dat natuurlijk een
prachtig aanbod.
We hebben speciaal voor vandaag
niet veel dingen veranderd aan het

dorp. Er zijn wel discussies gevoerd
over oranje gevels en dat soort
dingen, maar waarom zouden we dat
doen? De Rijp is helemaal een
beschermd dorpsgezicht, dus we
kunnen sowieso al een prachtig dorp
laten zien.
Tastbare dingen zullen we niet zo
veel
overhouden
aan
deze
Koningsdag. Alleen de eerste tijd zijn
de duizenden bloemstukken te zien
die we vanuit het bedrijfsleven
aangeboden kregen en waarmee we
lantaarnpalen
en
ander
straatmeubilair versieren.

En wat hopelijk ook tastbaar zal
blijven, is de extra toeristenstroom.
Twee jaar lang staan we al extra in de
belangstelling. We zien daardoor het
aantal toeristen stijgen. Ook het
aantal hits op de website van de VVV
is enorm toegenomen. Het vorige
paasweekend was het hier gewoon
vol. Dat is prachtig.
De bedoeling is dat de lokale
economie hier in de toekomst nog
lang de vruchten van kan plukken
doordat de toeristen terug blijven
komen. Om dat te bereiken, zetten

de dorpsbewoners zich gigantisch in.
Meer dan 1200 mensen zijn
betrokken bij de organisatie van deze
Koningsdag; dat is bijna een op de vijf
inwoners. De saamhorigheid in De
Rijp is nog groter geworden dan ze al
was. Is er een hijskraan nodig? Dan
stelt een leverancier die gratis ter
beschikking. Dat soort dingen maakt
mij een trotse burgemeester van een
trots dorp.

(c) Reformatorisch Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

’Fantastische koningsdag’
Haarlems Dagblad 27-04-2014
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Koning Willem-Alexander heeft de
gemeenten Amstelveen en Graft-De
Rijp bedankt voor een ’fantastische
koningsdag’.
,,Deze
eerste
Koningsdag is onvergetelijk geworden
door bijna twee jaar voorbereiding en
dat hebben we gemerkt’’, zei de
koning aan het einde van zijn tocht
door Amstelveen. ,,’Waarom moet je
iets veranderen wat een succes is?’’,
vroeg Willem-Alexander zich af.
Eigenlijk zou de familie de
gemeenten vorig jaar al aandoen,
maar door de troonswisseling ging dat
niet door. ,,Het moet een teleurstelling
zijn geweest die jullie op zo’n manier
hebben verwerkt dat het nog veel
mooier is geworden dan het ooit had
kunnen worden. Heel veel dank, het
was fantastisch.’’

Burgemeester van Amstelveen
Fred de Graaf bedankte de familie
voor hun komst. ,,Uw eerste
Koningsdag en wat een fantastische
dag.’’ Hij noemde het een eer dat de
eerste Koningsdag aan zijn gemeente
te beurt was gevallen. ,,Zeer veel
dank
dat
wij
ons
mochten
presenteren.’’ Tegen de planning in
liepen de prinsesjes Amalia, Ariane en
Alexia zaterdag toch mee. ,,Wat een
verrassing dat ze er bij waren,
geweldig’’, zei de burgemeester,
waarna gejuich losbarstte.
Prinses Amalia gaf tijdens de
tocht door Amstelveen een slinger
aan een 150 jaar oud touwdraaiwiel.
Twee stukken hout die door een
karatebeoefenaar
werden
vastgehouden vonden hun einde toen
ze door midden werden geslagen
door koningin Máxima en prins
Pieter-Christiaan.
Prins Pieter-Christaan en prins
Floris waagden zich ook aan een
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vechtsport, maar dan met nunchaku’s.
Prinses Amalia en Alexia gaven later
startseinen voor renwedstrijdjes over
een lengte van vijftig meter. Die
lengte was gekozen vanwege het
50-jarig bestaan van Amstelveen.
Prins Pieter-Christiaan en prinses
Annette renden ook een keer mee.
Verschillende leden van de
familie waagden een worp richting
een korf. Máxima, Willem-Alexander,
prins Constantijn en Pieter-Christiaan
waagden
een
schot
op
een
hockeydoel, waarbij de koning wist te
scoren. Pieter-Christiaan had twee
pogingen nodig.

(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden

2014

alle

Viering 200 jaar Koninkrijk
Kennemerland op zondag 27-04-2014
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REGIO - Op donderdag 18 en vrijdag
19 september wordt 200 jaar
Koninkrijk gevierd in de tuin van het
Provinciehuis
Noord-Holland
in
Haarlem.
De viering vindt tegelijk plaats met de
opening
van
het
vernieuwde
provinciegebouw bij het historische
Provinciehuis aan de Dreef. Vanaf
november 2013 tot oktober 2015
wordt in Nederland 200 jaar

Koninkrijk
gevierd.
Ook
in
Noord-Holland vinden gedurende
deze periode enkele evenementen
plaats. Eén van deze evenementen
vindt plaats in de tuin van het
Provinciehuis.
Gedeputeerde
staten
hebben
besloten om de viering van 200 jaar
Koninkrijk te combineren met de
ingebruikname van het vernieuwde
provinciegebouw. Sinds enkele jaren
wordt aan de Dreef in Haarlem het

provinciegebouw
opnieuw
opgebouwd. De gevel is in historische
staat herbouwd en het gebouw zelf
voldoet geheel aan de eisen van de
huidige tijd met vergaderruimtes en
flexibele werkplekken, voorzien van
mogelijkheden voor digitaal werken.

(c) Kennemerland op zondag 2014
alle rechten voorbehouden

Bouwbedrijven doorgelicht
Noordhollands Dagblad 28-04-2014
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door Martin Menger
Wet Bibob kan Posthumus helpen bij
Distriport
Berkhout De gemeente Koggenland
wil de wet gebruiken om een besluit te
nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat
zou burgemeester Rob Posthumus
wel eens de mogelijkheid kunnen
geven een knoop door te hakken over
de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de
provincie en projectontwikkelaars met
elkaar in de clinch over het geplande
bedrijventerrein bij Berkhout. De
provincie vindt dat de ontwikkelaars –
De Peyler en Zeeman – zich niet aan
de afspraken houden en heeft ze aan
de dijk gezet. De bedrijven zelf
claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De
gemeente heeft ook een

belangrijke rol. Onlangs is hierover
een gesprek geweest tussen de
commissaris van de Koning Johan
Remkes, de burgemeester en een
afvaardiging van de stichting Berkhout
is Boos. Daarbij heeft Posthumus
aangegeven dat Koggenland wil
beginnen met het doorlichten van
bouwbedrijven. Eerst komen andere
sectoren aan de beurt, aldus
Posthumus.
Of
daarmee
ook
projectontwikkelaars worden bedoeld,
laat hij in het midden.
De wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob) stelt een
gemeente
in
staat
malafide
ondernemers buiten de deur houden
en zo een bijdrage leveren aan
gezond en integer ondernemerschap.
Bureau Bibob voert een onderzoek uit
naar de integriteit van aanvragers of
gegadigden,
en
adviseert
de
gemeente of provincie daarover.
Commissaris
Remkes
heeft
aangeboden dat de provinciale
’Eenheid
Screening
en
Bewakingsaanpak’ eventueel ook
Koggenland kan helpen.
Wordt Distriport een loodzwaar
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en pittig dossier? ,,Misschien voor de
strijdende partijen, maar niet voor mij
als burgemeester’’, aldus Posthumus.
,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er
nieuw in sta.’’
Het nieuwe college in
Koggenland heeft daarom besloten
het dossier Distriport nu onder te
brengen bij de burgemeester. De
wethouders staan dan geenzins
buitenspel. ,,Zolang het onderwerp
niet in het politieke vaarwater komt,
hoort het bij mij’’, voegt de
burgemeester er aan toe. ,,Zodra het
wel een politieke kwestie wordt, dan
komt het terecht bij de wethouders.’’
Wethouder Caroline van de Pol
(VVD) gaat voortaan over onder meer
financiën en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt
zich over zaken als ruimtelijke
ordening en grondgebied.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

’Belofte op goed weer gehouden’
IJmuider Courant 28-04-2014
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,,Ik kijk terug als een blije en tevreden
Commissaris.’’ Johan Remkes is zeer
tevreden over het verloop van
Koningsdag
in
’zijn’
provincie
Noord-Holland. Blij is hij vooral over
het feit dat zich ’geen enkel incident
heeft voorgedaan’. ,,Ik voelde de
spanning bij burgemeester Fred de
Graaf van Amstelveen. Vijf jaar
geleden was hij burgemeester van
Apeldoorn, waar zich toen die

afschuwelijke
aanslag
heeft
voorgedaan. Ik merkte tijdens de
bijeenkomst achteraf ook dat hij
opgelucht was over het goede
verloop.’’

van de ’duizenden en duizenden’
mensen
die
op
Koningsdag
afkwamen. ,,Dit jaar stonden er zelfs
mensen langs de weg. Ik herinner mij
dat niet van andere jaren.’’

Remkes was zelf ook opgelucht,
zij het om een andere reden en,
eerlijk is eerlijk, met een ’hele vette
knipoog’. ,,Tijdens de persconferentie,
twee weken geleden, beloofde ik mooi
weer op Koningsdag. Ik ben blij dat ik
die belofte heb kunnen houden.’’

anp

Remkes was onder de indruk

Johan Remkes. foto

(c) IJmuider Courant
rechten voorbehouden

2014

alle

Cultuur
Veerpont bij Fort Westoever
Noordhollands Dagblad 26-04-2014

26-04-2014 /pagina HEL_Regio_04
/editie HEL /auteur arie booy
door Arie Booy
Den Helder Bij Fort Westoever is
vrijdagmiddag
een
veerpontje
gearriveerd. Stelling van Den Helder
heeft het vaartuig in Zuid-Holland
besteld om het aan de overzijde van
de Industriehaven gelegen fort beter
bereikbaar te maken. ,,We varen elke
woensdag tussen de Handelskade en
het fort”, legt André Koning van de

Stelling uit. ,,De veerpont past in ons
streven om de gehele Linie weer
begaanbaar te maken zoals dat in het
verleden was, maar nu dan voor
fietsers en wandelaars.”
Het pontje is aangeschaft door
Zeestad BV dankzij bijdragen van het
Waddenfonds en de provincie en
wordt overgedragen voor exploitatie
aan de Stichting Stelling Den Helder.

Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij fort
Westoever gearriveerd. Foto George
Stoekenbroek

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

,,We gaan eerst proefvaren”, kondigt

Fort geopend
Zondagochtendblad 27-04-2014
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UITGEEST - De officiële start van het
Forten- en Stellingseizoen was vorige
week al, maar vandaag doet ook Fort
aan Den ham de zware stalen deuren
open voor het publiek.
Van 11.00 tot 16.00 uur zijn
belangstellenden van harte welkom.
Het Fort werd gebouwd in 1903 voor
de verdediging van Amsterdam tegen

mogelijke vijanden rondom. Het fort
ligt net over het spoor tussen
Krommenie en Uitgeest aan de
provinciale weg N203. Het is nu een
rustige plek in het Noord-Hollandse
landschap maar in de mobilisatietijden
1914-1918 en 1940 vol met soldaten
en zware kanonnen.
De vrijwilligers hebben van het fort
een militair museum gemaakt met
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behoud van de oude sfeer. Zoveel
mogelijk is het fort in de oude staat
gehouden of teruggebracht met
ziekenzaal, keuken, officierskantine
en de manschappen privaten. Ook
deze winter zijn er weer ruimtes in de
historische
staat
teruggebracht.
Vooral de soldatenslaapruimte met 20
oude kribben (stapelbedden) waar de
soldaten moesten slapen ziet er
indrukwekkend uit.

Er zijn diverse exposities te zien over
de
Stelling,
WO-2,
militaire
communicatie, de Linie van Beverwijk,
Slag bij Castricum en de Politionele
acties gedurende 1945-1950 in
voormalig Nederlands-Indië. Joke van
Bree exposeert deze zondag 'Op
Herhaling' vanaf 27 april tot 29 juni in

het fort. Naast deze expositie
organiseert Joke op de woensdagen
21
en
28
mei
workshops
buitenschilderen op Fort aan den
Ham. Er zijn ieder uur rondleidingen
met gids. De kantine is geopend en
de kachel brandt als het wat aan de
frisse kant is. De mannen van het
Nederlands
Grammofoon
Genootschap zullen zich ook laten

horen.

Koninkrijk
gevierd.
Ook
in
Noord-Holland vinden gedurende
deze periode enkele evenementen
plaats. Eén van deze evenementen
vindt plaats in de tuin van het
Provinciehuis.

provinciegebouw
opnieuw
opgebouwd. De gevel is in historische
staat herbouwd en het gebouw zelf
voldoet geheel aan de eisen van de
huidige tijd met vergaderruimtes en
flexibele werkplekken, voorzien van
mogelijkheden voor digitaal werken.

(foto: F. Braaksma)

(c) Zondagochtendblad
rechten voorbehouden
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Viering 200 jaar Koninkrijk
Kennemerland op zondag 27-04-2014
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REGIO - Op donderdag 18 en vrijdag
19 september wordt 200 jaar
Koninkrijk gevierd in de tuin van het
Provinciehuis
Noord-Holland
in
Haarlem.
De viering vindt tegelijk plaats met de
opening
van
het
vernieuwde
provinciegebouw bij het historische
Provinciehuis aan de Dreef. Vanaf
november 2013 tot oktober 2015
wordt in Nederland 200 jaar

Gedeputeerde
staten
hebben
besloten om de viering van 200 jaar
Koninkrijk te combineren met de
ingebruikname van het vernieuwde
provinciegebouw. Sinds enkele jaren
wordt aan de Dreef in Haarlem het

(c) Kennemerland op zondag 2014
alle rechten voorbehouden

Karavaan Festival 2014
Zondagochtendblad 27-04-2014
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(foto)tentoonstellingen
tot
rondleidingen en proeverijen. En nog
veel meer.

Het festival reist van donderdag 8 mei
tot en met maandag 9 juni van de
Hondsbossche
en
Pettemer
Zeewering via Zandvoort naar een
historische locatie in Hoorn. Om
vervolgens, na een stop op het oude
militaire vliegveld in Bergen, in de St.
Willibrordusstichting Heiloo en een
proefboerderij in de Wieringermeer
het festival af te sluiten. Begin maart
wordt het hele festivalprogramma van
Karavaan
2014
bekendgemaakt,
samen met de lancering van de
nieuwe website.

Petten

Om een indruk te geven van hoe het
festival vorm krijgt, wordt hier alvast
een tipje van de sluier opgelicht. Op
elke locatie presenteert Karavaan
naast locatietheater een uitgebreid
festivalprogramma waar van alles te
beleven is: van een bioscoop met
films
en
documentaires
tot
live-muziek. Van

8 mei gaat het festival van start in
Petten bij de Hondsbossche en
Pettemer Zeewering. Vanuit de auto,
geparkeerd achter de dijk op 4,5
meter onder n.a.p. niveau, wordt via
de autoradio een hoorspel beleefd,
dat tegelijkertijd wordt verbeeld met
projecties op de dijk. De zeewering is
een landschappelijk fenomeen dat
door
de
veranderende
kustlijn
continue in beweging is. Met de
zandsuppletie in het vooruitzicht
verandert het landschap; ruim 30
miljoen kubieke meter zand zal de
zeewering versterken en bijdragen
aan onze veiligheid. Karavaan biedt
hier, naast de voorstelling een
uitgebreid programma dat verder
ingaat op het onderwerp leven onder
zeeniveau en de strijd met water.
Ook strijkt Karavaan neer op het
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oude vliegveld in Bergen. Met het
festivalprogramma 'van Oorlog naar
Vrede' dat Karavaan voor deze locatie
ontwikkelt, wil het festival een
belangrijk moment markeren; de
transformatie van militair terrein naar
een van de eerste Ecodorpen van
Nederland. Alleen dit jaar is deze
transformatie voelbaar en komt de
geschiedenis aan de oppervlakte.
Bovendien begon in 1914 -precies
honderd jaar geleden- de Eerste
Wereldoorlog. Een belangrijk moment
voor
herdenken,
stilstaan
en
terugkijken
en
tegelijkertijd
vooruitzien. Deze thema's zien we
terug in het locatietheater en de
festivalprogrammering.
De
kaartverkoop
voor
de
locatievoorstellingen
en
het
festivalprogramma start vanaf maart
via www.Karavaan.nl

(c) Zondagochtendblad
rechten voorbehouden
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Economie landbouw energie
Windturbines: waar wel en niet?
Haarlems Dagblad 26-04-2014
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maximaal ongeveer acht locaties. De
kaarten zijn het resultaat van een
intern
onderzoek
naar
de
mogelijkheden voor de plaatsing van
windturbines, met inachtneming van
vooral landelijke regelgeving en de
eisen die de provincie eerder al had
vastgelegd voor de herstructurering.
Zo mogen turbines niet geplaatst
worden in een weidevogelleefgebied,
de Ecologische Hoofdstructuur of
verbindingszones, een aardkundig
monument, UNESCO-erfgoed of een
voormalig Nationaal Landschap. Ook
moeten de turbines op minimaal vier
maal de ashoogte afstand staan van
gevoelige
bebouwing,
zoals
woningen, scholen en zorgcentra.
Ook rondom Schiphol gelden

(hoogte)beperkingen.

Noordwijk en Zandvoort lieten op
vrijdag
11
april
de
vaste
Kamercommissie van Infrastructuur
en
Milieu
genieten
van
het
onbelemmerde uitzicht over zee.

te leggen. Samen met andere
gemeenten aan de Zeeuwse en
Hollandse
kust
en
de
Waddeneilanden keren de vier
gemeenten zich tegen deze plannen.
Ook tal van belangenverenigingen,
maatschappelijke organisaties en
bewonersgroepen hebben zich bij dit
verzet aangesloten.

dicht op de kust. Zij scharen zich
achter een alternatief plan dat de
duurzaamheidsbelangen respecteert
en
daarnaast
de
natuuren
belevingswaarde van de kust in stand
houdt.

De Kamerleden waren
uitgenodigd door de kustgemeenten
Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en
Wassenaar. Het werkbezoek hing
samen
met
de
naderende
besluitvorming over de mogelijkheid
om dicht op de kust windparken aan

De gemeenten steunen de
Rijksambities op het gebied van
duurzaamheid die zijn vastgelegd in
het Energie-akkoord. Windenergie
hoort daar bij, ook opgewekt op zee.
Maar zij verzetten zich tegen
uitwerking van dit plan in windparken

De provincie Noord-Holland heeft de
conceptkaarten vastgesteld waarop is
aangegeven waar windturbines in het
kader
van
het
herstructureringsprogramma van de
provincie mogelijk wel en niet
geplaatst
kunnen
worden.
De
conceptkaarten worden gebruikt in het
proces om te komen tot een beperkt
aantal locaties voor windturbines
buiten het windpark Wieringermeer,
ter vervanging van oude, solitaire
windmolens elders in de provincie.
Het gaat uiteindelijk om rond de vijftig
nieuwe turbines, ofwel

Het proces moet uiteindelijk eind
2014 leiden tot de aanwijzing van de
definitieve
locaties
waar
de
herstructurering van windturbines
mogelijk is.

Het gaat uiteindelijk om
rond de vijftig nieuwe turbines, ofwel
maximaal ongeveer acht locaties.
(Foto: Thinkstock)
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‘Vrij uitzicht op zee’
Haarlems Dagblad 26-04-2014
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Werk mee aan nieuwe sluis
Noordhollands Dagblad 26-04-2014
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Bedrijven uit IJmuiden en omgeving
proberen samen werk aan de nieuwe
sluis binnen te halen
IJmuiden Terwijl grote internationaal
opererende aannemersbedrijven en
ingenieursbureaus zich voorbereiden
op de aanbesteding van de bouw van
de nieuwe grote zeesluis, zitten
ondernemers in de IJmond heus niet
achterover in hun luie stoel. ,,We zijn
te klein om die sluis zelf te bouwen,
dat staat vast. Maar elke kans om er
meerwaarde aan toe te voegen, of
onze expertise te laten gelden moeten
we pakken’’, zegt directeur Bert Zijl
van BK Ingenieurs.
Samenwerking Al in vroeg
stadium nam hij contact op met de
Enci en Mebin, vanwege hun
betonknowhow. ,,Al snel kwam ik
erachter dat ook twee bedrijven
samen te klein zijn’’, vertelt Zijl. ,,En
zo kwam ik uit bij IJmuiden Port &
Offshore Services (IJPOS).’’

,,IJPOS is een coöperatie van
maritieme- offshore- en technische
bedrijven
in
het
IJmuider
havengebied’’, vertelt projectmanager
Mieke de Jong van IJPOS. ,,Ons doel
is werkgelegenheid naar IJmuiden
halen en de bedrijven die er al zijn
slim te laten samenwerken. Dat werkt
heel goed.’’
Eén kans Zijls aanvankelijke
idee was te onderzoeken hoe lokale
bedrijven meerwaarde kunnen geven
aan het sluisproject. ,,Door er
bijvoorbeeld
een
kustinformatiecentrum te vestigen,
een slechtweervoorziening misschien
een museum? Maak er een
toeristische attractie van. We hebben
één kans, en die moeten we pakken.
Het besef groeide dat we als IJmond
veel meer kunnen. Juist hier zit de
expertise
als
het
gaat
om
fijnstofproblematiek,
de
bereikbaarheid van de IJmond, de
verkeersveiligheid. En wat denk je van
het onderhoud aan de sluis. De regels
daaromtrent worden veel strenger dan
ze nu zijn voor de Noordersluis. Het
gaat
om
een
26-jarig
onderhoudscontract. In geval van
stremming moet er binnen een
kwartier een monteur aan het werk

zijn,
anders
heb
je
meteen
tienduizenden euro’s boete. In totaal
mag de sluis gedurende die 26 jaar
slechts 80 uur gestremd zijn. Dat
maakt dat het onderhoudscontract
eigenlijk alleen maar door lokale
bedrijven kan worden uitgevoerd’’,
legt hij uit. ,,Daarom hopen we dat
meer ondernemers willen aanhaken
bij IJPOS. Ze hoeven niet per se lid te
worden hoor, zeker niet als ze niet in
IJmuiden zitten, maar we kunnen wel
samenwerken en een bidbook
produceren. Laten blijken wat wij als
lokale bedrijven kunnen betekenen bij
het ontwerp, bouw en onderhoud van
de nieuwe sluis. Ze kunnen niet om
ons heen. Ik heb hier op kantoor al vijf
grote aannemerscombinaties gehad
die op zoek zijn naar lokale expertise
voor
hun
inschrijving
op
de
aanbesteding van de nieuwe sluis. Ik
heb niet de illusie dat we de sluis zelf
kunnen bouwen. Maar we hebben wel
een voorsprong!’’

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Bouwbedrijven doorgelicht
Noordhollands Dagblad 28-04-2014
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Wet Bibob kan Posthumus helpen bij
Distriport
Berkhout De gemeente Koggenland
wil de wet gebruiken om een besluit te
nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat
zou burgemeester Rob Posthumus
wel eens de mogelijkheid kunnen
geven een knoop door te hakken over
de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de
provincie en projectontwikkelaars met

elkaar in de clinch over het geplande
bedrijventerrein bij Berkhout. De
provincie vindt dat de ontwikkelaars –
De Peyler en Zeeman – zich niet aan
de afspraken houden en heeft ze aan
de dijk gezet. De bedrijven zelf
claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De
gemeente heeft ook een belangrijke
rol. Onlangs is hierover een gesprek
geweest tussen de commissaris van
de Koning Johan Remkes, de
burgemeester en een afvaardiging
van de stichting Berkhout is Boos.
Daarbij heeft Posthumus aangegeven
dat Koggenland wil beginnen met het
doorlichten van bouwbedrijven. Eerst
komen andere sectoren aan de beurt,
aldus Posthumus. Of daarmee ook
projectontwikkelaars worden bedoeld,
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laat hij in het midden.
De wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob) stelt een
gemeente
in
staat
malafide
ondernemers buiten de deur houden
en zo een bijdrage leveren aan
gezond en integer ondernemerschap.
Bureau Bibob voert een onderzoek uit
naar de integriteit van aanvragers of
gegadigden,
en
adviseert
de
gemeente of provincie daarover.
Commissaris
Remkes
heeft
aangeboden dat de provinciale
’Eenheid
Screening
en
Bewakingsaanpak’ eventueel ook
Koggenland kan helpen.
Wordt Distriport een loodzwaar
en pittig dossier? ,,Misschien voor de
strijdende partijen, maar niet voor mij

als burgemeester’’, aldus Posthumus.
,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er
nieuw in sta.’’
Het nieuwe college in
Koggenland heeft daarom besloten
het dossier Distriport nu onder te
brengen bij de burgemeester. De
wethouders staan dan geenzins
buitenspel. ,,Zolang het onderwerp

niet in het politieke vaarwater komt,
hoort het bij mij’’, voegt de
burgemeester er aan toe. ,,Zodra het
wel een politieke kwestie wordt, dan
komt het terecht bij de wethouders.’’
Wethouder Caroline van de Pol
(VVD) gaat voortaan over onder meer
financiën en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt

zich over zaken als
ordening en grondgebied.

ruimtelijke

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

GS akkoord met herontwikkeling Entree Zandvoort
Haarlems Dagblad 26-04-2014
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Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland stellen aan Provinciale
Staten voor het gereserveerde bedrag
van 4,5 miljoen euro voor de
herontwikkeling van de Entree
Zandvoort ter beschikking te stellen.
Het subsidiebedrag staat sinds 2011
gereserveerd voor dit project, maar de
terbeschikkingstelling
was
nog
afhankelijk van een door de
gemeenteraad
van
Zandvoort
vastgesteld
uitvoeringsprogramma.
Dat programma is in december in de

raad behandeld en vastgesteld. De
subsidie is gereserveerd in het kader
van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma
‘Identiteit Kustplaatsen’ dat in de
structuurvisie 2040 van de provincie is
opgenomen. In de visie van de
provincie
wordt
Zandvoort
dé
badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit
met
deze
bijdrage
ook
te
verwezenlijken. Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
De terbeschikkingstelling wordt nu ter

goedkeuring
voorgelegd
aan
Provinciale Staten. Die besluiten in
mei over de toekenning.

Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
(Foto: Thinkstock)

(c) Haarlems Dagblad
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Groen
Ruim halve ton voor dijkpad
Noordhollands Dagblad 26-04-2014

door Jeroen Haarsma
Hoorn Hoorn reserveert, net als de
gemeente Koggenland, een bedrag
van 62.500 euro voor de aanleg van
een fiets- en wandelpad op de
Markermeerdijk tussen Amsterdam en
Hoorn. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) gaat aan de
slag met de versterking van de
Markermeerdijk en is bereid mee te
werken aan de aanleg van deze
recreatieve routes.

betalen dus beide 62.500 euro. Er
komt een combinatie van de aanleg
van het fiets- en wandelpad met de
dijkversterking tussen Hoorn en
Amsterdam. Die zorgt voor lagere
kosten en minder overlast voor
gebruikers en omwonenden van de
dijk. Daarbij is het pad uiteindelijk tóch
noodzakelijk als het stadsstrand bij de
Grote
Waal
in
Hoorn
wordt
aangelegd. Het hoogheemraadschap
versterkt de dijk tussen 2016 en 2021.
Op verschillende plekken komt een
nieuwe dijk voor de bestaande: een
oeverdijk. Dat gebeurt dus ook bij
Hoorn.

Twiske-Waterland, maar omvatten het
hele ruim 45 kilometer lange traject.
Uitgangspunt is dat fietsers straks
zicht hebben op het Markermeer, in
plaats van op de dijk. Wethouder
Ronald Louwman: ,,Wij willen de
fantastische ligging van Hoorn aan
het water beter benutten. De
dijkversterking is een unieke kans om
grote stappen te zetten in het
ontwikkelen en aantrekkelijker maken
van de Hoornse kust. Daarom willen
wij naast een stadsstrand bij de Grote
Waal, ook een boulevard aanleggen
over de Westerdijk met betere fietsen wandelmogelijkheden.’’

Koggenland en Hoorn dragen in
principe tweeënhalve ton bij. Maar het
Recreatieschap West-Friesland neemt
de helft van dit bedrag voor haar
rekening. Koggenland en Hoorn

Landschapsarchitect Klaas Jan
Wardenaar presenteerde eind vorig
jaar de plannen voor het fiets- en
wandelpad. Die zijn gemaakt in
opdracht van recreatieschap

De gemeenteraad buigt zich
naar verwachting in juni over dit plan.
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Veerpont bij Fort Westoever
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Den Helder Bij Fort Westoever is
vrijdagmiddag
een
veerpontje
gearriveerd. Stelling van Den Helder
heeft het vaartuig in Zuid-Holland
besteld om het aan de overzijde van
de Industriehaven gelegen fort beter
bereikbaar te maken. ,,We varen elke
woensdag tussen de Handelskade en
het fort”, legt André Koning van de

Stelling uit. ,,De veerpont past in ons
streven om de gehele Linie weer
begaanbaar te maken zoals dat in het
verleden was, maar nu dan voor
fietsers en wandelaars.”
Het pontje is aangeschaft door
Zeestad BV dankzij bijdragen van het
Waddenfonds en de provincie en
wordt overgedragen voor exploitatie
aan de Stichting Stelling Den Helder.

kondigt Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij
fort Westoever gearriveerd. Foto
George Stoekenbroek

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

,,We gaan eerst proefvaren”,

Help wilde bijen
Zondagochtendblad 27-04-2014
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REGIO - De provincie stelt via
Landschap
Noord-Holland
geld
beschikbaar om 31 verschillende
planten en dieren te beschermen. Eén
van deze soorten is de wilde bij. In
ons land komen honderden soorten
wilde bijen voor? Daar horen ook
hommels (foto) bij. Ze hebben het
moeilijk door tekort aan voldoende
voedsel en nestgelegenheid
Het aanbieden van bloeiende planten

vanaf het vroege voorjaar tot het late
najaar biedt voldoende voedsel. Ook
nestgelegenheid is eenvoudig te
maken door open plekjes op de grond
of het stapelen van hout of riet.
Naast de wilde bijen zijn er nog 30
andere kwetsbare dieren en planten
die in aanmerking komen voor een
financiële bijdrage in de uitvoering
van beschermingsmaatregelen. Flora:
echt lepelblad, gewone dotterbloem,
heemst en leemkuilflora. Fauna:
onder meer de bittervoorn,

boerenzwaluw,
das,
gewone
baardvleermuis, graafwespen, groene
glazenmaker,
ijsvogel,
kamsalamander,
kerkuil
en
de
levendbarende hagedis. Meer info:
www.landschapnoordholland.nl. (Foto:
Henk van Bruggen.)

(c) Zondagochtendblad
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'Betrekken bij Groen'
Zondagochtendblad 27-04-2014
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STREEK
Organisaties,
vrijwilligersgroepen en vrijwilligers
kunnen nog tot eind deze maand een
aanvraag doen bij het fonds
'Betrekken bij Groen'. De Provincie
Noord-Holland creëerde het fonds van
40.000 euro als onderdeel van haar
programma 'Betrekken bij Groen', dat
vrijwilligerswerk in natuurbeheer en
natuur- en milieueducatie stimuleert.
Het fonds financiert projecten die
betrokkenheid van mensen bij natuur
of vrijwilligerswerk in het groen
aanmoedigen.
Beheer
van
natuurterreinen, scholing en opleiding
van vrijwilligers zijn voorbeelden
hiervan. Daarnaast zoekt het fonds

naar nieuwe manieren om mensen bij
natuur te betrekken. Samenwerking
tussen organisaties onderling of
tussen
organisaties
en
vrijwilligersgroepen
is
een
voorwaarde. Het fonds beoogt
hiermee de samenwerking tussen
partijen die zich bezig houden met
groen vrijwilligerswerk te bevorderen.
De
samenwerkende
Terrein
beherende organisaties (TBO) voeren
het programma 'Betrekken bij Groen'
uit. Zij zorgen voor de inschrijvingsen selectieprocedure van het fonds. In
de TBO zijn het Amsterdamse Bos,
Goois
Natuurreservaat,
IVN
Noord-Holland,
Landschap
Noord-Holland,
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Milieufederatie, Natuurmonumenten,
PWN, Recreatieschap Noord-Holland,
Staatsbosbeheer
en
Waternet
verenigd.
Voor meer informatie over de
voorwaarden en de inschrijving van
het 'Betrekken bij Groen Fonds' neem
contact op met de TBO via: Tetje
Falentijn, Landschap Noord-Holland,
per
e-mail
t.falentijn@landschapnoordholland.nl
of
kijk
op
www.landschapnoordholland.nl

(c) Zondagochtendblad
rechten voorbehouden
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Ecoduct Zeeweg kost provincie 5,5 miljoen
Haarlems Dagblad 26-04-2014
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Haarlem De provincie moet fiks meer
bijdragen aan de natuurbrug Zeepoort
over de Zeeweg bij Bloemendaal.
Gerekend was op 3 miljoen euro.
Daar komt nog eens 2,5 miljoen extra
bij, omdat een Europese subsidie niet
doorgaat. De brug kost de provincie
nu 5,5 miljoen. De brug kost in totaal
5,7 miljoen. De aanvullende miljoenen
wil de provincie halen uit verschillende
budgetten. Provinciale Staten nemen
naar verwachting in juni hierover een
besluit. Ook is de provincie nog in

gesprek
met
gemeenten
en
terreinbeherende organisaties over
aanvullende financiering. De bouw
moet in 2015 beginnen.
Het ecoduct in het nationaal park
Zuid-Kennemerland maakt deel uit
van een serie van drie natuurbruggen.
Er ligt er al een over de
Zandvoortselaan, de andere komt
over de spoorlijn Zandvoort-Haarlem.
De provincie Noord-Holland wil de
brug
graag
aanleggen
omdat
daarmee
een
aaneengesloten
natuurgebied van 7000 hectare
ontstaat in Zuid-Kennemerland en de
Amsterdamse
Waterleidingduinen.
Het gebied is in ecologisch opzicht
zeer waardevol en heeft een

belangrijke recreatieve functie. De
drie bruggen kosten totaal 18,3
miljoen.
De natuurbrug Zandpoort over
de Zandvoortseweg heeft 9 miljoen
gekost. De natuurbrug over de
spoorlijn gaat 3 miljoen kosten,
betaald door het ministerie. Start van
de aanleg is in 2016. De brug is
alleen voor dieren bestemd, evenals
die over de Zeeweg.

(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden
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The Treasure Games
Zondagochtendblad 27-04-2014
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OOSTZAAN - In vijf recreatiegebieden
in Noord-Holland wordt op 18 mei The
Treasure Games 2014 georganiseerd.
De gps-speurtocht kan voor de
winnaar een vliegticket voor een
rondvlucht
boven
Noord-Holland
opleveren. Het Twiske is één van de
recreatiegebieden waar The Treasure
Games plaatsvindt.
Deelnemers hebben voor de

zoektocht een goed opgeladen
smartphone nodig. Met een gratis app
gaan deze op basis van coördinaten
op zoek naar de &lsquo;schat&rsquo;.
De eerste coördinaten worden op 18
mei om 12.00 uur precies vrijgegeven.
In een gebied van ca 100 m2, zijn
verschillende containers verstopt:
golfballetjes,
oude
blikjes,
nepboomstammen.
Hierin
zitten
prijzen én, per recreatiegebied, een
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hoofdprijs verstopt. Download de app
en meld je uiterlijk 11.30 uur bij het
verzamelpunt tussen Twiske Haven
en &rsquo;t Paviljoen, aan de
Noorderlaaik.
Prijzen worden beschikbaar gesteld
door ondernemers.

(c) Zondagochtendblad
rechten voorbehouden
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Ruimtelijke ordening
Bouwbedrijven doorgelicht
Noordhollands Dagblad 28-04-2014
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Wet Bibob kan Posthumus helpen bij
Distriport
Berkhout De gemeente Koggenland
wil de wet gebruiken om een besluit te
nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat
zou burgemeester Rob Posthumus
wel eens de mogelijkheid kunnen
geven een knoop door te hakken over
de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de
provincie en projectontwikkelaars met
elkaar in de clinch over het geplande
bedrijventerrein bij Berkhout. De
provincie vindt dat de ontwikkelaars –
De Peyler en Zeeman – zich niet aan
de afspraken houden en heeft ze aan
de dijk gezet. De bedrijven zelf
claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De
gemeente heeft ook een

belangrijke rol. Onlangs is hierover
een gesprek geweest tussen de
commissaris van de Koning Johan
Remkes, de burgemeester en een
afvaardiging van de stichting Berkhout
is Boos. Daarbij heeft Posthumus
aangegeven dat Koggenland wil
beginnen met het doorlichten van
bouwbedrijven. Eerst komen andere
sectoren aan de beurt, aldus
Posthumus.
Of
daarmee
ook
projectontwikkelaars worden bedoeld,
laat hij in het midden.
De wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob) stelt een
gemeente
in
staat
malafide
ondernemers buiten de deur houden
en zo een bijdrage leveren aan
gezond en integer ondernemerschap.
Bureau Bibob voert een onderzoek uit
naar de integriteit van aanvragers of
gegadigden,
en
adviseert
de
gemeente of provincie daarover.
Commissaris
Remkes
heeft
aangeboden dat de provinciale
’Eenheid
Screening
en
Bewakingsaanpak’ eventueel ook
Koggenland kan helpen.

en pittig dossier? ,,Misschien voor de
strijdende partijen, maar niet voor mij
als burgemeester’’, aldus Posthumus.
,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er
nieuw in sta.’’
Het nieuwe college in
Koggenland heeft daarom besloten
het dossier Distriport nu onder te
brengen bij de burgemeester. De
wethouders staan dan geenzins
buitenspel. ,,Zolang het onderwerp
niet in het politieke vaarwater komt,
hoort het bij mij’’, voegt de
burgemeester er aan toe. ,,Zodra het
wel een politieke kwestie wordt, dan
komt het terecht bij de wethouders.’’
Wethouder Caroline van de Pol
(VVD) gaat voortaan over onder meer
financiën en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt
zich over zaken als ruimtelijke
ordening en grondgebied.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
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Wordt Distriport een loodzwaar

GS akkoord met herontwikkeling Entree Zandvoort
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Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland stellen aan Provinciale
Staten voor het gereserveerde bedrag
van 4,5 miljoen euro voor de
herontwikkeling van de Entree
Zandvoort ter beschikking te stellen.
Het subsidiebedrag staat sinds 2011
gereserveerd voor dit project, maar de
terbeschikkingstelling
was
nog
afhankelijk van een door de
gemeenteraad
van
Zandvoort
vastgesteld
uitvoeringsprogramma.
Dat programma is in december in de

raad behandeld en vastgesteld. De
subsidie is gereserveerd in het kader
van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma
‘Identiteit Kustplaatsen’ dat in de
structuurvisie 2040 van de provincie is
opgenomen. In de visie van de
provincie
wordt
Zandvoort
dé
badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit
met
deze
bijdrage
ook
te
verwezenlijken. Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
De terbeschikkingstelling wordt nu ter
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goedkeuring
voorgelegd
aan
Provinciale Staten. Die besluiten in
mei over de toekenning.

Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
(Foto: Thinkstock)
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Verkeer en vervoer
N249 dicht door werk rotonde
Noordhollands Dagblad 25-04-2014
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’t Zand Provincie Noord-Holland voert
op woensdag 30 april tussen zeven
uur ’s ochtends en half vier ’s middags
reparatiewerkzaamheden uit op de
rotonde van de Anna Paulownaweg
(N249) in ’t Zand. Hierdoor is de Anna
Paulownaweg
(N249)
afgesloten
tussen ’t Zand en Anna Paulowna.

Het verkeer wordt omgeleid.
De reparatiewerkzaamheden bestaan
uit het frezen en opnieuw aanbrengen
van asfalt. Dit is nodig omdat het
asfalt eerder beschadigd is geraakt
door een vrachtwagen die zijn lading
verloor.
Bij slecht
verplaatst.

weer

wordt

het

De
rotonde
blijft
open
voor
bestemmingsverkeer van en naar de
Keinsmerweg.

werk

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

vervolgens op 12 juni breed
besproken
te
worden
in
de
gemeenteraad. Bezwaren tegen het
definitieve bestemmingsplan kunnen
pas na die datum worden ingediend,
constateert
Weel.
,,Evengoed
weerhoudt dit de gemeente niet om al
te
beginnen
met
de
aanbestedingsprocedure voor het
fietspad. De gunning voor het fietspad
moet immers voor 1 juli rond zijn om
dat de gemeente anders de subsidie
van 1 miljoen euro van de provincie
misloopt.’’

Hoogland erkent dat de gemeente
voortvarend te werk gaat. Als de
gunning niet voor 1 juli rond is, loopt
de gemeente een subsidie van
925.000 euro van de provincie
Noord-Holland mis.

Onrust over haast gemeente
Noordhollands Dagblad 26-04-2014
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door Arie Bergwerff
Alkmaar Bij omwonenden is onrust
ontstaan over de handelswijze van de
gemeente rond het fietspad aan de
Zeswielen: de gemeente heeft de
aanleg
van
het
fietspad
al
aanbesteed, terwijl de periode dat er
bezwaar kan worden ingediend nog
loopt. ,,Het indienen van bezwaren
hoeft de aanbestedingsprocedure niet
in de weg te staan’’, zegt
gemeentewoordvoerder
Annelies
Hoogland echter.
Volgens Ingrid Weel, zelf woonachtig
aan de Zeswielen, zijn er drie
bezwaren ingediend tegen het
concept-bestemmingsplan,
onder
meer door de bewoners en door de
Historische
Vereniging
Alkmaar
(HVA). Het plan moet eerst nog
worden
behandeld
door
het
Alkmaarse college, wordt daarna eind
mei tegen het licht gehouden in de
raadscommissie Ruimte om

Tot verbazing van Weel kregen de
bewoners vorige week tijdens een
inloopavond het nadrukkelijke advies
mee om hun bezwaar toch vooral niet
voort te zetten. Anders zou de
aannemer namelijk niet op tijd met de
klus kunnen beginnen en zou de
gemeente met forse boetes te maken
kunnen krijgen. ,,Schandalig, dat
ambtenaren dit doen’’, aldus Weel,
die constateert dat ’de gehele
procedure dus verre van netjes
verloopt’.
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Dat van ambtelijke zijde de bewoners
zou zijn geadviseerd hun bezwaar in
te trekken, verrast Hoogland. ,,Zo’n
advies kan nooit een officieel
standpunt van de gemeente zijn.’’
Maar, stelt de woordvoerder, ’bezwaar
aantekenen, dat kost inderdaad geld.’

Een fietser spoedt zich over de
Molenkade. Aan de overkant moet het
nieuwe fietspad komen. Archieffoto
JJFoto/Jan Jong
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Water
Visstand
Noordhollands Dagblad 26-04-2014
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HARM SALOMONS Petten
Met
verbazing heb ik het artikel gelezen
over de verdwijning van veel vissen
uit de Waddenzee. Ik had het NIOZ
toch hoger ingeschat. Hun conclusie
is gebaseerd op slechts één komfuik.
Een gedegen onderzoek zou zijn
geweest als op diverse plaatsen in de
Waddenzee deze fuiken zouden zijn
geplaatst. Dat gaat nu wel gebeuren.
Maar waarom is daar niet eerder aan
gedacht? Want de mindere visvangst
is natuurlijk niet ineens ontstaan.
Vermoedelijk kan de samenhang
tussen
de
suppleties
en
de
verminderde
visvangst
worden
aangetoond. Dat moet niet zo moeilijk
zijn. Uit onderzoek zal vast blijken dat
er met de visstand in de Waddenzee
niets mis is.
Maar waar is het mis gegaan?
Het NIOZ ziet een mogelijk verband
met de zandwinning en de suppleties.
Zand voor de suppleties komt echter
niet uit de Waddenzee, maar wordt
opgezogen voor de kust van
Noord-Holland. Het slik in het
Balgzand heeft al tot voorbij
Westerland plaats gemaakt voor
zand. Miljarden pieren en zagers
gingen
dood
en
een
groot
foerageergebied ging voor de vogels
verloren. En steeds meer slik komt
onder het zand. Aan de zuidkant van
Texel gebeurt hetzelfde. De conclusie
kan gerust getrokken worden dat de
visstand in het Balgzand gelijk is aan
de zuidoostkant van Texel. Slecht
dus.
Het Molengat slibt al jaren dicht.
Vissersschepen moeten omvaren en
de grotere marineschepen mijden het
Molengat al jaren. De haven bij Den
Helder moet vaker dan vroeger
worden uitgebaggerd.
Het zand dat nu voor en op de
Hondsbosche en Pettemer zeewering
wordt aangebracht zal, doordat de
vloedstroom sterker is dan de
ebstroom en door afkalving door
westerstormen, zich langzaam naar
de Waddenzee verplaatsen. Door de

verwachte stijging van de zeespiegel
zal dit proces versneld worden. Tot in
lengte van jaren zullen suppleties
nodig zijn. Met alle gevolgen van dien
en tegen zeer hoge kosten. Naar mijn
mening zouden er lange en hoge
dammen aangebracht moeten worden
wanneer de suppletie is afgerond. Dat
is de enige manier om het afkalven
tegen te gaan en betekent ook het
einde van de suppleties. Op de duur
is dat veel goedkoper. Verdere
verzanding van de Waddenzee zal
dan niet meer plaats vinden en kan
het Balgzand in haar oude staat terug
gebracht worden. Ik ben er van
overtuigd dat de visstand dan weer
als vanouds wordt.
AZC J. ALDERS Den Helder
Dat Den Helder een stad met ambitie
is, blijkt wel uit de vele plannen om
de stad aantrekkelijker te maken.
Maar dat bij die plannen blijkbaar ook
een nieuw asielzoekerscentrum (AZC)
hoort, heb ik door het rumoer van de
gemeenteraadsverkiezingen
zeker
even gemist. Begrijpt u mij goed, ook
ik vind dat wij als B.V. Nederland de
verplichting hebben om vluchtelingen
goed op te vangen. Maar Den Helder
vervult zijn, wat asielzoekers betreft,
maatschappelijke plicht al sinds 1993
met het huidige AZC. Nog niet veel
Jutters schijnen te beseffen dat we
met de komst van nog een AZC nu
met stip op nummer drie staan voor
wat
betreft
meeste
officiële
asielzoekers in een gemeente. Terwijl
er toch echt nog 366 andere
gemeenten zijn zonder AZC.
Op de in allerijl ingelaste
informatieavond voor omwonenden
werd er een knap staaltje preken voor
eigen parochie opgevoerd: de zaken
niet benoemen en bagatelliseren. Er
was een maquette, een film over het
leven op een AZC, een stand over het
huidige en toekomstige AZC. Maar de
meest essentiële vragen kon of wilde
men niet beantwoorden. Hierdoor
kreeg je als omwonende al na een
kwartier sterk het gevoel in de maling
te worden genomen.

'Van het huidige AZC is toch ook
geen overlast?' Deze zin heb ik
diverse keren en in meerdere variaties
gehoord. Afgezien van het feit dat er
op het nieuwe AZC tenminste 500
(het rendementscriterium voor het
nieuwe
AZC)
andersoortige
asielzoekers komen dan op het
huidige AZC, waar uitgeprocedeerde
gezinnen verblijven, zou ik de vraag
willen omdraaien. Hoeveel mensen
kent u die naar een wijk of stad zijn
verhuisd juist omdat er een AZC in de
buurt is? Ondertussen moeten de
omwonenden het met dit stukje
provinciaal Helderse foie gras doen.
In tegenstelling tot sommige
andere gemeenten is er met het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
een overeenkomst voor onbepaalde
tijd afgesloten. Hierdoor wordt de
kans op een goede tussentijdse
evaluatie (met eventueel een stok
achter de deur) ondermijnd. Terwijl de
gemeenten Dronten en Luttelgeest,
de nummers één en twee voor wat
betreft het aantal asielzoekers, kiezen
voor de huisvesting van een AZC op
een voormalig recreatiepark of
camping in een bosrijke omgeving op
enige kilometers van de dorps of
stadsgrens, doet Den Helder dit niet.
Volgens de gemeente heeft de directe
aanwezigheid van een AZC geen
bewezen nadelige effecten op de
verkoopbaarheid van je huis of
levensgenot in de wijk. Mocht dit wel
zo zijn - dit is immers gemakkelijk te
controleren - dan wil ik de gemeente
een voorstel doen. Als er over een
jaar nog geen woningen op het
nieuwe, aan het nieuwe AZC
grenzende, woon en bedrijvenpark ’de
Dogger’ zijn verkocht, plant er dan
bomen. Staan de wijk en het AZC in
ieder geval in een bosrijke omgeving.
Waarschijnlijk met scheve bomen, dat
dan weer wel.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
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Ruim halve ton voor dijkpad
Noordhollands Dagblad 26-04-2014
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door Jeroen Haarsma
Hoorn Hoorn reserveert, net als de
gemeente Koggenland, een bedrag
van 62.500 euro voor de aanleg van
een fiets- en wandelpad op de
Markermeerdijk tussen Amsterdam en
Hoorn. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) gaat aan de
slag met de versterking van de
Markermeerdijk en is bereid mee te
werken aan de aanleg van deze
recreatieve routes.
Koggenland en Hoorn dragen in
principe tweeënhalve ton bij. Maar het
Recreatieschap West-Friesland neemt
de helft van dit bedrag voor haar
rekening. Koggenland en Hoorn
betalen dus beide 62.500 euro. Er
komt een combinatie van de aanleg

van het fiets- en wandelpad met de
dijkversterking tussen Hoorn en
Amsterdam. Die zorgt voor lagere
kosten en minder overlast voor
gebruikers en omwonenden van de
dijk. Daarbij is het pad uiteindelijk tóch
noodzakelijk als het stadsstrand bij de
Grote
Waal
in
Hoorn
wordt
aangelegd. Het hoogheemraadschap
versterkt de dijk tussen 2016 en 2021.
Op verschillende plekken komt een
nieuwe dijk voor de bestaande: een
oeverdijk. Dat gebeurt dus ook bij
Hoorn.
Landschapsarchitect Klaas Jan
Wardenaar presenteerde eind vorig
jaar de plannen voor het fiets- en
wandelpad. Die zijn gemaakt in
opdracht
van
recreatieschap
Twiske-Waterland, maar omvatten het
hele ruim 45 kilometer lange traject.
Uitgangspunt is dat fietsers straks
zicht hebben op het

Markermeer, in plaats van op de dijk.
Wethouder Ronald Louwman: ,,Wij
willen de fantastische ligging van
Hoorn aan het water beter benutten.
De dijkversterking is een unieke kans
om grote stappen te zetten in het
ontwikkelen en aantrekkelijker maken
van de Hoornse kust. Daarom willen
wij naast een stadsstrand bij de Grote
Waal, ook een boulevard aanleggen
over de Westerdijk met betere fietsen wandelmogelijkheden.’’
De gemeenteraad buigt zich
naar verwachting in juni over dit plan.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
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Veerpont bij Fort Westoever
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Den Helder Bij Fort Westoever is
vrijdagmiddag
een
veerpontje
gearriveerd. Stelling van Den Helder
heeft het vaartuig in Zuid-Holland
besteld om het aan de overzijde van
de Industriehaven gelegen fort beter
bereikbaar te maken. ,,We varen elke
woensdag tussen de Handelskade en
het fort”, legt André Koning van de

Stelling uit. ,,De veerpont past in ons
streven om de gehele Linie weer
begaanbaar te maken zoals dat in het
verleden was, maar nu dan voor
fietsers en wandelaars.”
Het pontje is aangeschaft door
Zeestad BV dankzij bijdragen van het
Waddenfonds en de provincie en
wordt overgedragen voor exploitatie
aan de Stichting Stelling Den Helder.
,,We gaan eerst proefvaren”,

15

kondigt Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij
fort Westoever gearriveerd. Foto
George Stoekenbroek
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GS akkoord met herontwikkeling Entree Zandvoort
Haarlems Dagblad 26-04-2014
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Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland stellen aan Provinciale
Staten voor het gereserveerde bedrag
van 4,5 miljoen euro voor de
herontwikkeling van de Entree
Zandvoort ter beschikking te stellen.
Het subsidiebedrag staat sinds 2011
gereserveerd voor dit project, maar de
terbeschikkingstelling
was
nog
afhankelijk van een door de
gemeenteraad
van
Zandvoort
vastgesteld
uitvoeringsprogramma.
Dat programma is in december in de

raad behandeld en vastgesteld. De
subsidie is gereserveerd in het kader
van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma
‘Identiteit Kustplaatsen’ dat in de
structuurvisie 2040 van de provincie is
opgenomen. In de visie van de
provincie
wordt
Zandvoort
dé
badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit
met
deze
bijdrage
ook
te
verwezenlijken. Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
De terbeschikkingstelling wordt nu ter

goedkeuring
voorgelegd
aan
Provinciale Staten. Die besluiten in
mei over de toekenning.

Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
(Foto: Thinkstock)
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Start dijkonderzoek bij Uitdam
Noordhollands Dagblad 26-04-2014
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Uitdam Tussen Hoorn en Amsterdam
ligt 33 kilometer dijk, en in 2016 gaat
het
Hoogheemraadschap
Noorderkwartier HHNK beginnen met
de versterking ervan. Een groot deel
van de dijken is instabiel en daarmee
onveilig. Een megaklus, die niet
eenduidig is. De ene dijk is de andere
niet.
Veendijken
kunnen
grote
verschillen vertonen. In sterkte en
elasticiteit en ook kan er sprake zijn
van kleine gasbellen. Daarom is

gedegen onderzoek nodig. Het kan
immers
zijn
dat
omvangrijke
verzwaringen niet nodig zijn om de
dijk weer stabiel te krijgen. Uit eerder
onderzoek bij Uitdam is gebleken dat
de veengrond onder de dijken sterker
is dan werd aangenomen. Om meer
informatie te verzamelen, heeft tot
september grondonderzoek plaats.
Gistermorgen gaven hoogheemraad
Kees Stam en jeugdbestuurder Luuk
Zaal (14) het officiële startsein bij de
proeflocatie
in
Uitdam.
Een
rupsvoertuig
neemt
daar
grondmonsters tot zo’n 10 meter

diepte. Voor de onderzoeksresultaten
van ‘Dijken op veen’ is zowel
nationaal als internationaal grote
belangstelling, omdat het kan leiden
tot minder forse dijkversterkingen.

inleiding start de wadexcursie om 11
uur. Op het Balgzand komen enorme
aantallen vogels voor. Waarom
komen die vogels hier? 'Ze vinden
hier een tafeltje-dekje. De wadbodem
is rijk aan voedsel. Wadpieren,
zeeduizendpoten
en
allerlei
schelpdieren. In het water garnalen
en jonge vis.' Weet Jaap Booij van de
Waddenvereniging.

de aquaria zitten allerlei soorten
dieren en in de speciale voelbak
mogen de kinderen met hun handen
kennis maken met deze dieren.'

Grondonderzoek. foto
HHNK
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Waden door het wad
Zondagochtendblad 27-04-2014
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DEN HELDER - Op het Balgzand is
zondag 27 april om 11 uur een
wadexcursie. Dit natuurgebied ligt ten
zuidoosten van Den Helder is is het
meest westelijk deel van het
werelderfgoed Waddenzee.
Het gebied is niet vrij toegankelijk en
daarom
organiseert
de
Waddenvereniging
regelmatig
wadexcursies. Op die manier kunnen
belangstellenden kennismaken met
dit prachtige gebied.
Op zondag 27 april is het
natuurinfocentrum Balgzand, 't Kuitje,
open vanaf 10.30 uur. Na een korte

'Voor de kinderen gaan we op zoek
naar pootafdrukken van die vogels en
maken daar een gipsafdruk van. Die
kunnen ze meenemen als aandenken
aan de excursie. Bij terugkomst staan
de microscopen klaar om allerlei
dieren eens wat nader te bekijken. In
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De kosten voor de excursie zijn
volwassenen 5 euro, kinderen tot en
met 12 jaar 3,50 euro. Bezoek aan
het infocentrum is gratis. Het
infocentrum is te vinden aan de
Oostoeverweg
80,
0223-635862
(alleen tijdens openstelling). Kijk op
www.kuitje-balgzand.nl voor meer.

(c) Zondagochtendblad
rechten voorbehouden
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Zuinig op het zoete water
Trouw 28-04-2014
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Door de verandering van het klimaat
wordt verzilting een groter probleem
voor Nederland. Nieuwe technieken
zoals de opslag van regenwater onder
de grond en zilte landbouw moeten
uitkomst bieden.
Droge zomers zoals die van vorig
jaar, zijn tegenwoordig geen zorg
meer voor fruitteler Jan Rijk uit
Ovezande. Sinds hij meedoet met een
proef om zoet water op zijn bedrijf in
Zuid-Beveland in de grond op te slaan
en zout water weg te pompen, heeft
hij voldoende water voor zijn appels,
peren en zwarte bessen. Tijdens de
oogst van vorig jaar had hij daar al
meteen profijt van. 'Ik heb nog nooit
zulke grote peren geoogst en dat
terwijl de zomer van 2013 relatief
droog was', vertelt Rijk trots.

De veelbelovende methode is een
van de manieren waarop Nederland
klimaatbestendiger wordt gemaakt.
Want hoewel verzilting geen nieuw
probleem is voor Nederland, wordt het
door
klimaatverandering
wel
prangender. Het stijgen van de
zeespiegel en het vaker voorkomen
van langdurige droge periodes,
versnellen het proces. Ruim 125.000
hectare grond in Nederland raakt in
de nabije toekomst steeds zilter.
'Vooral de kustprovincies hebben te
maken met verzilt grondwater', weet
Marcel Paalman, onderzoeker bij
KWR. 'Nederland ligt nu eenmaal voor
een groot deel onder de zeespiegel.
Door het bemalen van de diepe
polders komt zout water vanuit zee via
de ondergrond naar boven. Dat
betekent dat het grondwater in die
gebieden zout of brak is geworden.
Bodemdaling en stijging van de
zeespiegel versterken dat proces.'

'In de zomermaanden valt vaak te
weinig regen', legt hij uit. 'Water uit de
sloot pompen is voor mij dan geen
optie, omdat daar te veel zout in zit.
Lastig, want vooral voor de peren is
het belangrijk dat je ze in de laatste
weken voor de oogst extra water
geeft. Daardoor groeien ze net wat
meer. Dankzij de Freshmaker kon ik
afgelopen zomer voldoende water
geven en dat was te merken in de
oogst.'

Vooral in het dichtbevolkte westen
van Nederland kan dit een probleem
zijn, omdat daar de vraag naar zoet
water vanuit tuinders, akkerbouwers,
drinkwaterbedrijven en de industrie
groot is. Paalman: 'Een gemiddelde
tomatenkwekerij heeft bijvoorbeeld
jaarlijks zo'n 10.000 kuub water per
hectare
nodig
en
een
orchideeënkweker circa 4000 kuub,
terwijl er gemiddeld zo'n 8500 kuub
regen per hectare valt.'

De Freshmaker is de techniek die nu
een jaar op het fruitteeltbedrijf van
Rijk wordt getest. Bij deze methode
wordt zoet regenwater 's winters
opgeslagen in de bodem. Door zout
water daaronder weg te pompen,
ontstaat ruimte voor een grote
zoetwaterbel die drijft op het zoute
grondwater.

De Randstad haalt het extra water dat
ze nodig heeft nu meestal uit rivieren
en
sloten.
Bij
Gouda
wordt
bijvoorbeeld vanuit de Hollandse
IJssel zoet water ingeladen. In droge
perioden kunnen deze inlaadpunten
verzilt raken. 'Dus zijn we op zoek
naar
alternatieven
die
minder
afhankelijk
zijn
van
het
oppervlaktewater. Het meest logische
is te kijken naar manieren om
regenwater op te slaan.'

Waterleidingbedrijven passen deze
techniek al toe om drinkwater in de
duinen op te slaan. De methode is
verder
ontwikkeld
door
KWR
Watercycle Research Institute (KWR)
in
Nieuwegein,
een
onderzoeksinstituut dat is gelinkt aan
de waterbedrijven.

Zomermaanden
Veel tuinders hebben nu al bassins
waarin ze regenwater opvangen. Zo
ook fruitteler Jan Rijk. 'Het nadeel
daarvan is dat het bassin veel ruimte
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inneemt en in de zomermaanden
heeft de kwaliteit van het water daarin
te lijden', zegt Rijk. 'Opslag van zoet
water in de grond bespaart ruimte en
houdt het water vers.'
Niet iedere bodem is echter hetzelfde.
'De regio Delft is bijvoorbeeld niet zo
geschikt voor de opslag van zoet
water.
Door
grootschalige
grondwateronttrekking
is
daar
namelijk
een
sterke
grondwaterstroming ontstaan', aldus
Paalman.
Behalve in Zeeland doet KWR ook
tests
met
ondergrondse
zoetwateropslag
bij
een
orchideeënkweker
en
een
tomatenteler in het Westland. 'Het
blijkt iedere keer maatwerk.'
Volgens Paalman houdt men bij de
aanleg van nieuwe tuinbouwgebieden
al rekening met de opslag van zoet
water in de bodem. 'In Waddinxveen
zijn er voor een gebied van 100
hectare nu bijvoorbeeld plannen voor
een
gedeelde
locatie
voor
glastuinbouw en bedrijven. Het idee is
om de regen op de daken van die
kassen en bedrijven, waaronder het
nieuwe distributiekantoor van Lidl, op
te vangen en te infiltreren in de
ondergrond. De tuinders hebben dan
hun eigen zoetwatervoorziening.'
Deze manier van denken heeft
volgens hem de toekomst. 'In
Nederland valt in principe voldoende
regenwater, we moeten het alleen
beter benutten.'
'Waterwegennetwerk
uitgebreid'

moet

worden

Behalve de tuinders moet Gerard
Doornbos,
dijkgraaf
van
het
Hoogheemraadschap van Rijnland
dat van IJmuiden tot Gouda loopt, ook
de drinkwaterbedrijven, de industrie
en de beheerders van natuurgebieden
van zoet water voorzien. Dat kan
botsen met andere belangen. 'Door
het verder verdiepen van de Nieuwe
Waterweg, is de Rotterdamse haven
weliswaar beter bereikbaar, maar het
betekent ook

dat er meer zout water binnenkomt',
vertelt hij. 'Meer containers in de
Rotterdamse haven zijn goed voor de
economie, maar als het zoutgehalte
van rivieren en sloten toeneemt, dan
krijgen tuinders schade aan hun
gewassen en raken industriële
installaties beschadigd door corrosie.
Om over de natuurschade nog maar
te zwijgen.'

verwachten. Doornbos: 'Vroeger was
de mentaliteit: we moeten dat water
zo snel mogelijk afvoeren, maar
inmiddels weten we dat we zuinig op
dat zoete water moeten zijn.' Al met al
zullen er tientallen miljoenen nodig
zijn voor deze investeringen. Maar dat
is volgens Doornbos niet anders. 'Het
economische belang van zoet water is
nou eenmaal groot.'

Momenteel gaat het waterschap
verzilting te lijf door de sloten en
kanalen regelmatig door te spoelen
met zoet water uit de Hollandse
IJssel. 'Maar in periodes van droogte
raakt het water daar ook verzilt.'
Daarom zoekt het Deltaprogramma
Zoet Water waarin Doornbos als
bestuurder
actief
is,
naar
alternatieven die verzilting in droge
periodes kan voorkomen.

Piepers met een snufje zout

'Een van de voorstellen waar het
Deltaprogramma
deze
zomer
waarschijnlijk mee komt, is het
uitbreiden en uitdiepen van het
bestaande waterwegennetwerk, zodat
er
meer
water
vanuit
het
Amsterdam-Rijnkanaal
richting
West-Nederland
kan
worden
getransporteerd. Daarnaast zouden
nieuwe sluizen, zoals die in het
Noordzeekanaal,
standaard
voorzieningen moeten hebben om
indringing van zeewater tegen te
gaan.'
Ook moeten in parken, duinen en op
andere plekken zones komen waar
overtollig water kan worden gebufferd.
Want behalve langdurige periodes
van droogte, kunnen we volgens de
klimaatscenario's ook periodes met
extreme neerslag

Als het aan Marc van Rijsselberghe
ligt, zitten we over een paar jaar aan
de zilte piepers met zeekool en een
salade van strandbietblad. Op zijn Zilt
Proefbedrijf op Texel test hij samen
met
wetenschappers
zo'n
160
gewassen die tegen een slok zout
water kunnen.
De gewassen worden bewaterd met
verschillende zoutconcentraties. 'We
zijn inmiddels in staat om aardappels
te kweken die een kwart zeewater
lusten', zegt hij. Enkele van die rassen
waaronder de Miss Mignonne en de
Spunta zijn klaar voor de markt.
'Sommige proevers zeggen dat ze zilt
smaken,
maar
uit
blinde
smaakproeven blijkt juist dat mensen
de aardappel fruitig, zelfs zoet vinden
smaken.'
Wereldwijd is er 1,5 miljard hectare
zilte grond, 300 miljoen hectare
daarvan is geschikt voor het
verbouwen
van
zoutbestendige
gewassen zoals aardappelen. Vanuit
landen als Bangladesh en Pakistan is
de belangstelling voor deze en andere
gewassen groot.
Maar Nederlandse akkerbouwers
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staan vooralsnog niet bij het Zilt
Proefbedrijf aan de
poort te
rammelen. 'We zijn in Nederland
verslaafd aan zoet water, dus wordt er
liever gekeken naar oplossingen met
zoet water', aldus Van Rijsselberghe.
'Nederlandse agrariërs staan niet
open voor zouttolerante landbouw,
dat betekent immers dat ze moeten
erkennen dat hun grond verzilt is en
dus minder waard.'
Gerard Doornbos, dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en
oud-voorzitter van LTO-Nederland
nuanceert dat. 'Aardappels zijn een
rotatiegewas. Dat betekent dat je
moet wisselen met gewassen. Voor
aardappels is misschien wel een
markt, maar dat geldt nog niet zomaar
voor andere zilte gewassen zoals
zeekraal en zeekool.'
Van Rijsselberghe: 'Dat is een van de
redenen waarom het Zilt Proefbedrijf
ook
werkt
aan
andere
rotatiegewassen die zouttolerant zijn,
waaronder suikerbieten, uien en
wortelen.'
'Door het bemalen van de diepe
polders komt zout water vanuit zee via
de ondergrond naar boven'
'Een tomatenkwekerij heeft jaarlijks
10.000 kuub water per hectare nodig,
terwijl er gemiddeld zo'n 8500 kuub
regen valt.'

(c) Trouw 2014
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Zorg en welzijn
Extra geld voor gemeenten
Het Financieele Dagblad 26-04-2014
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Amsterdam De gemeenten krijgen
volgend jaar bijna€ 10 mrd extra van
het Rijk omdat zij door de
grootscheepse decentralisaties van
de langdurige zorg, de jeugdzorg en
de re-integratie van kwetsbare
groepen werkzoekenden er een scala

aan nieuwe taken bij krijgen. De
eerste drie jaar wordt dat geld nog
niet in het Gemeentefonds gestort,
maar via een apart deelfonds‘sociaal
domein’. Dat heeft de ministerraad
vrijdag besloten op voorstel van
minister
Ronald
Plasterk
van
Binnenlandse Zaken. Volgens hem is
het doel van het tijdelijke fonds om
ervoor te zorgen dat de drie
decentralisaties tijdens de
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overgangsperiode tussen 2015 en
2018‘goed verlopen’. Hiermee komt
Plasterk tegemoet aan een wens van
de Tweede Kamer. fd

(c) Het Financieele Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden
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Algemene zaken
Snel nieuw plan super- provincie
De Telegraaf 26-04-2014

26-04-2014 /pagina 006 /sectie
Binnenland /auteur Lengton, Inge
Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, zaterdag Het kabinet zet
de vorming van een superprovincie
stug door. Voor de zomer komt
minister
Plasterk
(Binnenlandse
Zaken) met een wetsvoorstel. Het is
de bedoeling om

Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
samen te voegen tot een nieuw
landsdeel.
Plasterk,
die
verantwoordelijk is voor de operatie,
kreeg afgelopen week een forse
tegenvaller voor de kiezen. Na
maanden van onderhandelen zien de
commissarissen van de Koning geen
reden om er groen licht voor te geven.
Volgens hen levert de fusie te

weinig op.

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten
voorbehouden

Uitgeest op zoek naar nieuwe burgemeester
Noordhollands Dagblad 26-04-2014

26-04-2014 /pagina KEN_Regio_02
/editie KEN /auteur han lieshout
door Han Lieshout
Uitgeest De gemeente Uitgeest krijgt
wellicht dit jaar nog een nieuwe
burgemeester. De gemeenteraad
bespreekt woensdag 14 mei in een
openbare vergadering het gewenste
profiel
voor
een
nieuwe
burgemeester. Commissaris van de
Koning Johan Remkes heeft in
overleg met de fractievoorzitters
besloten dat Uitgeest een nieuwe
benoemde
burgemeester
krijgt.
Aanleiding voor zijn besluit is de

constatering dat Uitgeest toewerkt
naar een ambtelijke fusie met de
BUCH-gemeenten, maar bestuurlijk
vooralsnog
een
zelfstandige
gemeente blijft.
Theo van Eijk werd vorig jaar juni
benoemd
als
waarnemend
burgemeester. Hij kreeg als opdracht
mee besluitvorming tot stand te
brengen over de bestuurlijke toekomst
van Uitgeest. Die opdracht werd
voltooid met het besluit om toe te
werken naar een ambtelijke fusie met
Bergen, Heiloo en Castricum.

Een week na de zogeheten
’profielvergadering’ van 14 mei wordt
de vacature burgemeester Uitgeest
opengesteld. Naar verwachting kan
rond de jaarwisseling de opvolger van
Theo van Eijk worden benoemd.

Theo van Eijk.
archieffoto

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Al snel wet ’superprovincie’
Haarlems Dagblad 26-04-2014

26-04-2014
/pagina
HDC_Binnenland_01 /auteur roel van
leeuwen r.van.leeuwen@hdcmedia.nl
door Roel van Leeuwen
Den Haag
Minister Plasterk van
binnenlandse zaken en premier Rutte
blijven positief over de komst van de
zogenoemde Noordvleugelprovincie.

heeft daar niets aan veranderd.
Plasterk
liet
gisteren
na
de
vergadering van de ministerraad
weten erop te vertrouwen dat de
’superprovincie’
volgens
schema
wordt ingevoerd. ,,Het wetsvoorstel
wordt
nog
voor
de
zomer
gepresenteerd’’, zei hij. ,,We houden
de vaart er wel in.’’

Het verzet van de
commissarissen van de Koning van
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Volgens Plasterk ligt het kabinet
op schema en wordt er gewerkt aan
een ’mooi voorstel’ over de
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samenvoeging van de provincies
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
Verkiezingen De minister streeft
ernaar
het
voorstel
voor
de
verkiezingen van de Provinciale
Staten in 2015 door de Eerste en
Tweede Kamer te loodsen.
De commissarissen van de
Koning van de drie provincies namen
deze week afstand van de huidige
plannen van de bewindsman. Ze

vinden dat het kabinet onvoldoende
duidelijk maakt waarom een fusie
nodig is. Plasterk: ,,We weten precies
wat de wensen van de provincies zijn.
Nu ligt het bij het kabinet.’’
In zijn wekelijkse persconferentie
besteedde
premier
Rutte
kort
aandacht aan de superprovincie. Hij
gaf aan dat het

voor de hand ligt dat het takenpakket
van het nieuwe landsdeel uitgebreider
wordt dan dat van de huidige
provincies.
,,We zijn met de commissarissen
in gesprek en we naderen elkaar een
heel eind. Tegelijkertijd is het goed
om met ’belangengroepen’ in gesprek
te zijn,

maar de politiek moet wel een
eigenstandige afweging maken.’’

(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden

2014

alle

Burgemeester Oosterop van De Rijp over de allereerste Koningsdag
Reformatorisch Dagblad 26-04-2014

26-04-2014 /pagina 9 /sectie Profiel

In 2012 hoorde ik voor het eerst dat
de koninklijke familie De Rijp aan zou
doen. Het initiatief daarvoor werd
genomen
door
de
provincie
Noord-Holland. De provincie heeft
daarop contact met mij gezocht. Toen
ik ervan hoorde, realiseerde ik me
direct twee dingen. Het eerste was: dit
is echt ontzettend leuk. Het tweede:
dit is een enorme klus, ook vanwege
het feit dat ik slechts de beschikking
heb over een heel kleine organisatie.
Veertig fte hebben we in de gemeente
Graft-De Rijp, meer niet. Gelukkig
hebben we veel hulp gehad uit
Alkmaar.
Destijds was er sprake van dat we
hier gewoon Koninginnedag zouden
krijgen. Dat pakte anders uit door de
troonswisseling. Ik moet eerlijk
zeggen: het was best even slikken
toen we dat hoorden. Maanden ben je
aan het voorbereiden en opeens
wordt alles anders. Maar nadat we
geslikt hadden, beseften we dat we
als
gemeente
de
allereerste
Koningsdag zouden organiseren. Dat
is óók fantastisch. De eerdere
voorbereidingen zien we nu als een
generale repetitie.
Er komt enorm veel kijken bij die
voorbereidingen. Het is een gewoonte
dat de gemeenten die de dag het
laatste hebben georganiseerd, de
nieuwe gemeenten uitnodigen. We
hebben dus Rhenen en Veenendaal
bezocht,
waar
de
laatste
Koninginnedag werd gehouden. Daar
is
ons
verteld
wat
de
aandachtspunten waren. Dan denk je

wel even: Tjongejonge. Er wordt een
enorme hoeveelheid politiemensen
ingezet. En dan heb ik het nog niet
over
de
gigantische
aantallen
camera’s en cameramensen. Je krijgt
bijvoorbeeld
discussies
over
camerabewaking. Dat had ik van
tevoren niet verwacht.
Natuurlijk kost de organisatie van zo’n
dag geld. Alles bij elkaar opgeteld
kost deze dag 600.000 euro. De
provincie betaalt daar 250.000 euro
van; wij de rest. Maar ik zeg er
meteen
bij:
daar
zitten
personeelskosten in die we anders
ook hadden gehad. En rond posten
als onderhoud zijn we creatief
geweest: zaken die voor later op de
planning stonden, hebben we naar
voren gehaald, en andersom.
Vandaag kan ik niets doen dan lopen
met de koning en de koningin. Ik heb
voor deze dag mijn bevoegdheden
overgedragen aan een coördinerend
regioburgemeester; dat is in dit geval
de burgemeester van Alkmaar. Die zit
in het veiligheidscentrum, samen met
een van mijn wethouders.
Natuurlijk word ik ingelicht als er iets
ernstigs gebeurt. Uiteindelijk blijf ik
eindverantwoordelijk
voor
de
veiligheid. Zo zien alle betrokkenen
dat ook. Vanaf het begin hebben we
bijeenkomsten
gehad
met
de
hofhouding en met de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding. Mij
werd daarin niets verboden. Het is
dus echt niet zo dat de burgemeester
aan de kant wordt gezet door
landelijke organisaties.
Ik vind het een enorme eer om
gastvrouw te kunnen zijn van de
koninklijke familie en heb er
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ontzettend veel zin in. Een beetje
spannend is het ook wel, dat zal ik
eerlijk zeggen. Maar er zit een
fantastische organisatie achter van
vele mensen die hier al maandenlang
keihard aan werken. De dag is
helemaal ‘dichtgeorganiseerd’.
Ik hoef me daar dus verder ook niet
druk over te maken. Nee, ook niet
over de vraag of het programma
uitloopt. Je moet niet vergeten: ik heb
zelf alle tijd. Ik ga echt niet constant
op mijn horloge kijken.
Inhoudelijk hebben we de eerste
Koningsdag in een iets moderner
jasje gestoken. We gaan niet
koekhappen. Er zijn wel veel andere
dingen waar de koninklijke familie aan
mee kan doen, zoals keien smijten of
katknuppelen – een spel waar
overigens geen kat aan te pas komt.
Maar of de koning dat werkelijk wil,
bepaalt hij natuurlijk helemaal zelf.
Ik zie deze Koningsdag als een
afscheidscadeautje. Per 1 januari
bestaat de gemeente niet langer
zelfstandig. We fuseren met de
gemeenten Schermer en Alkmaar. Dit
is dus het moment om te laten zien
wat De Rijp in huis heeft.
De afgelopen tien jaar hebben we ons
als gemeente sterk beijverd om de
vitaliteit van de kernen te behouden.
We hebben van alles gedaan rond de
ontwikkeling van kunst, cultuur en
toerisme in onze gemeente. Als je
dan de kans krijgt om dat aan een
paar miljoen mensen in het hele land
te laten zien, is dat natuurlijk een
prachtig aanbod.
We hebben speciaal voor vandaag
niet veel dingen veranderd aan het

dorp. Er zijn wel discussies gevoerd
over oranje gevels en dat soort
dingen, maar waarom zouden we dat
doen? De Rijp is helemaal een
beschermd dorpsgezicht, dus we
kunnen sowieso al een prachtig dorp
laten zien.
Tastbare dingen zullen we niet zo
veel
overhouden
aan
deze
Koningsdag. Alleen de eerste tijd zijn
de duizenden bloemstukken te zien
die we vanuit het bedrijfsleven
aangeboden kregen en waarmee we
lantaarnpalen
en
ander
straatmeubilair versieren.

En wat hopelijk ook tastbaar zal
blijven, is de extra toeristenstroom.
Twee jaar lang staan we al extra in de
belangstelling. We zien daardoor het
aantal toeristen stijgen. Ook het
aantal hits op de website van de VVV
is enorm toegenomen. Het vorige
paasweekend was het hier gewoon
vol. Dat is prachtig.
De bedoeling is dat de lokale
economie hier in de toekomst nog
lang de vruchten van kan plukken
doordat de toeristen terug blijven
komen. Om dat te bereiken, zetten

de dorpsbewoners zich gigantisch in.
Meer dan 1200 mensen zijn
betrokken bij de organisatie van deze
Koningsdag; dat is bijna een op de vijf
inwoners. De saamhorigheid in De
Rijp is nog groter geworden dan ze al
was. Is er een hijskraan nodig? Dan
stelt een leverancier die gratis ter
beschikking. Dat soort dingen maakt
mij een trotse burgemeester van een
trots dorp.

(c) Reformatorisch Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

’Fantastische koningsdag’
Haarlems Dagblad 27-04-2014

27-04-2014
HDC_Binnenland_08
Media

/auteur

/pagina
HDC

Koning Willem-Alexander heeft de
gemeenten Amstelveen en Graft-De
Rijp bedankt voor een ’fantastische
koningsdag’.
,,Deze
eerste
Koningsdag is onvergetelijk geworden
door bijna twee jaar voorbereiding en
dat hebben we gemerkt’’, zei de
koning aan het einde van zijn tocht
door Amstelveen. ,,’Waarom moet je
iets veranderen wat een succes is?’’,
vroeg Willem-Alexander zich af.
Eigenlijk zou de familie de
gemeenten vorig jaar al aandoen,
maar door de troonswisseling ging dat
niet door. ,,Het moet een teleurstelling
zijn geweest die jullie op zo’n manier
hebben verwerkt dat het nog veel
mooier is geworden dan het ooit had
kunnen worden. Heel veel dank, het
was fantastisch.’’

Burgemeester van Amstelveen
Fred de Graaf bedankte de familie
voor hun komst. ,,Uw eerste
Koningsdag en wat een fantastische
dag.’’ Hij noemde het een eer dat de
eerste Koningsdag aan zijn gemeente
te beurt was gevallen. ,,Zeer veel
dank
dat
wij
ons
mochten
presenteren.’’ Tegen de planning in
liepen de prinsesjes Amalia, Ariane en
Alexia zaterdag toch mee. ,,Wat een
verrassing dat ze er bij waren,
geweldig’’, zei de burgemeester,
waarna gejuich losbarstte.
Prinses Amalia gaf tijdens de
tocht door Amstelveen een slinger
aan een 150 jaar oud touwdraaiwiel.
Twee stukken hout die door een
karatebeoefenaar
werden
vastgehouden vonden hun einde toen
ze door midden werden geslagen
door koningin Máxima en prins
Pieter-Christiaan.
Prins Pieter-Christaan en prins
Floris waagden zich ook aan een
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vechtsport, maar dan met nunchaku’s.
Prinses Amalia en Alexia gaven later
startseinen voor renwedstrijdjes over
een lengte van vijftig meter. Die
lengte was gekozen vanwege het
50-jarig bestaan van Amstelveen.
Prins Pieter-Christiaan en prinses
Annette renden ook een keer mee.
Verschillende leden van de
familie waagden een worp richting
een korf. Máxima, Willem-Alexander,
prins Constantijn en Pieter-Christiaan
waagden
een
schot
op
een
hockeydoel, waarbij de koning wist te
scoren. Pieter-Christiaan had twee
pogingen nodig.

(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden

2014

alle

Viering 200 jaar Koninkrijk
Kennemerland op zondag 27-04-2014

27-04-2014 /pagina 7
REGIO - Op donderdag 18 en vrijdag
19 september wordt 200 jaar
Koninkrijk gevierd in de tuin van het
Provinciehuis
Noord-Holland
in
Haarlem.
De viering vindt tegelijk plaats met de
opening
van
het
vernieuwde
provinciegebouw bij het historische
Provinciehuis aan de Dreef. Vanaf
november 2013 tot oktober 2015
wordt in Nederland 200 jaar

Koninkrijk
gevierd.
Ook
in
Noord-Holland vinden gedurende
deze periode enkele evenementen
plaats. Eén van deze evenementen
vindt plaats in de tuin van het
Provinciehuis.
Gedeputeerde
staten
hebben
besloten om de viering van 200 jaar
Koninkrijk te combineren met de
ingebruikname van het vernieuwde
provinciegebouw. Sinds enkele jaren
wordt aan de Dreef in Haarlem het

provinciegebouw
opnieuw
opgebouwd. De gevel is in historische
staat herbouwd en het gebouw zelf
voldoet geheel aan de eisen van de
huidige tijd met vergaderruimtes en
flexibele werkplekken, voorzien van
mogelijkheden voor digitaal werken.

(c) Kennemerland op zondag 2014
alle rechten voorbehouden

Bouwbedrijven doorgelicht
Noordhollands Dagblad 28-04-2014

28-04-2014 /pagina ENK_Regio_01
/editie ENK /auteur martin menger
m.menger@hdcmedia.nl
door Martin Menger
Wet Bibob kan Posthumus helpen bij
Distriport
Berkhout De gemeente Koggenland
wil de wet gebruiken om een besluit te
nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat
zou burgemeester Rob Posthumus
wel eens de mogelijkheid kunnen
geven een knoop door te hakken over
de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de
provincie en projectontwikkelaars met
elkaar in de clinch over het geplande
bedrijventerrein bij Berkhout. De
provincie vindt dat de ontwikkelaars –
De Peyler en Zeeman – zich niet aan
de afspraken houden en heeft ze aan
de dijk gezet. De bedrijven zelf
claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De
gemeente heeft ook een

belangrijke rol. Onlangs is hierover
een gesprek geweest tussen de
commissaris van de Koning Johan
Remkes, de burgemeester en een
afvaardiging van de stichting Berkhout
is Boos. Daarbij heeft Posthumus
aangegeven dat Koggenland wil
beginnen met het doorlichten van
bouwbedrijven. Eerst komen andere
sectoren aan de beurt, aldus
Posthumus.
Of
daarmee
ook
projectontwikkelaars worden bedoeld,
laat hij in het midden.
De wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob) stelt een
gemeente
in
staat
malafide
ondernemers buiten de deur houden
en zo een bijdrage leveren aan
gezond en integer ondernemerschap.
Bureau Bibob voert een onderzoek uit
naar de integriteit van aanvragers of
gegadigden,
en
adviseert
de
gemeente of provincie daarover.
Commissaris
Remkes
heeft
aangeboden dat de provinciale
’Eenheid
Screening
en
Bewakingsaanpak’ eventueel ook
Koggenland kan helpen.
Wordt Distriport een loodzwaar
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en pittig dossier? ,,Misschien voor de
strijdende partijen, maar niet voor mij
als burgemeester’’, aldus Posthumus.
,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er
nieuw in sta.’’
Het nieuwe college in
Koggenland heeft daarom besloten
het dossier Distriport nu onder te
brengen bij de burgemeester. De
wethouders staan dan geenzins
buitenspel. ,,Zolang het onderwerp
niet in het politieke vaarwater komt,
hoort het bij mij’’, voegt de
burgemeester er aan toe. ,,Zodra het
wel een politieke kwestie wordt, dan
komt het terecht bij de wethouders.’’
Wethouder Caroline van de Pol
(VVD) gaat voortaan over onder meer
financiën en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt
zich over zaken als ruimtelijke
ordening en grondgebied.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

’Belofte op goed weer gehouden’
IJmuider Courant 28-04-2014

28-04-2014
/pagina
HDC_Metropool_02 /sectie Metropool
/auteur HDC Media
,,Ik kijk terug als een blije en tevreden
Commissaris.’’ Johan Remkes is zeer
tevreden over het verloop van
Koningsdag
in
’zijn’
provincie
Noord-Holland. Blij is hij vooral over
het feit dat zich ’geen enkel incident
heeft voorgedaan’. ,,Ik voelde de
spanning bij burgemeester Fred de
Graaf van Amstelveen. Vijf jaar
geleden was hij burgemeester van
Apeldoorn, waar zich toen die

afschuwelijke
aanslag
heeft
voorgedaan. Ik merkte tijdens de
bijeenkomst achteraf ook dat hij
opgelucht was over het goede
verloop.’’

van de ’duizenden en duizenden’
mensen
die
op
Koningsdag
afkwamen. ,,Dit jaar stonden er zelfs
mensen langs de weg. Ik herinner mij
dat niet van andere jaren.’’

Remkes was zelf ook opgelucht,
zij het om een andere reden en,
eerlijk is eerlijk, met een ’hele vette
knipoog’. ,,Tijdens de persconferentie,
twee weken geleden, beloofde ik mooi
weer op Koningsdag. Ik ben blij dat ik
die belofte heb kunnen houden.’’

anp

Remkes was onder de indruk

Johan Remkes. foto

(c) IJmuider Courant
rechten voorbehouden

2014

alle

Cultuur
Veerpont bij Fort Westoever
Noordhollands Dagblad 26-04-2014

26-04-2014 /pagina HEL_Regio_04
/editie HEL /auteur arie booy
door Arie Booy
Den Helder Bij Fort Westoever is
vrijdagmiddag
een
veerpontje
gearriveerd. Stelling van Den Helder
heeft het vaartuig in Zuid-Holland
besteld om het aan de overzijde van
de Industriehaven gelegen fort beter
bereikbaar te maken. ,,We varen elke
woensdag tussen de Handelskade en
het fort”, legt André Koning van de

Stelling uit. ,,De veerpont past in ons
streven om de gehele Linie weer
begaanbaar te maken zoals dat in het
verleden was, maar nu dan voor
fietsers en wandelaars.”
Het pontje is aangeschaft door
Zeestad BV dankzij bijdragen van het
Waddenfonds en de provincie en
wordt overgedragen voor exploitatie
aan de Stichting Stelling Den Helder.

Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij fort
Westoever gearriveerd. Foto George
Stoekenbroek

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

,,We gaan eerst proefvaren”, kondigt

Fort geopend
Zondagochtendblad 27-04-2014

27-04-2014 /pagina 36 /editie BEW
UITGEEST - De officiële start van het
Forten- en Stellingseizoen was vorige
week al, maar vandaag doet ook Fort
aan Den ham de zware stalen deuren
open voor het publiek.
Van 11.00 tot 16.00 uur zijn
belangstellenden van harte welkom.
Het Fort werd gebouwd in 1903 voor
de verdediging van Amsterdam tegen

mogelijke vijanden rondom. Het fort
ligt net over het spoor tussen
Krommenie en Uitgeest aan de
provinciale weg N203. Het is nu een
rustige plek in het Noord-Hollandse
landschap maar in de mobilisatietijden
1914-1918 en 1940 vol met soldaten
en zware kanonnen.
De vrijwilligers hebben van het fort
een militair museum gemaakt met
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behoud van de oude sfeer. Zoveel
mogelijk is het fort in de oude staat
gehouden of teruggebracht met
ziekenzaal, keuken, officierskantine
en de manschappen privaten. Ook
deze winter zijn er weer ruimtes in de
historische
staat
teruggebracht.
Vooral de soldatenslaapruimte met 20
oude kribben (stapelbedden) waar de
soldaten moesten slapen ziet er
indrukwekkend uit.

Er zijn diverse exposities te zien over
de
Stelling,
WO-2,
militaire
communicatie, de Linie van Beverwijk,
Slag bij Castricum en de Politionele
acties gedurende 1945-1950 in
voormalig Nederlands-Indië. Joke van
Bree exposeert deze zondag 'Op
Herhaling' vanaf 27 april tot 29 juni in

het fort. Naast deze expositie
organiseert Joke op de woensdagen
21
en
28
mei
workshops
buitenschilderen op Fort aan den
Ham. Er zijn ieder uur rondleidingen
met gids. De kantine is geopend en
de kachel brandt als het wat aan de
frisse kant is. De mannen van het
Nederlands
Grammofoon
Genootschap zullen zich ook laten

horen.

Koninkrijk
gevierd.
Ook
in
Noord-Holland vinden gedurende
deze periode enkele evenementen
plaats. Eén van deze evenementen
vindt plaats in de tuin van het
Provinciehuis.

provinciegebouw
opnieuw
opgebouwd. De gevel is in historische
staat herbouwd en het gebouw zelf
voldoet geheel aan de eisen van de
huidige tijd met vergaderruimtes en
flexibele werkplekken, voorzien van
mogelijkheden voor digitaal werken.

(foto: F. Braaksma)

(c) Zondagochtendblad
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Viering 200 jaar Koninkrijk
Kennemerland op zondag 27-04-2014
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REGIO - Op donderdag 18 en vrijdag
19 september wordt 200 jaar
Koninkrijk gevierd in de tuin van het
Provinciehuis
Noord-Holland
in
Haarlem.
De viering vindt tegelijk plaats met de
opening
van
het
vernieuwde
provinciegebouw bij het historische
Provinciehuis aan de Dreef. Vanaf
november 2013 tot oktober 2015
wordt in Nederland 200 jaar

Gedeputeerde
staten
hebben
besloten om de viering van 200 jaar
Koninkrijk te combineren met de
ingebruikname van het vernieuwde
provinciegebouw. Sinds enkele jaren
wordt aan de Dreef in Haarlem het

(c) Kennemerland op zondag 2014
alle rechten voorbehouden

Karavaan Festival 2014
Zondagochtendblad 27-04-2014
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(foto)tentoonstellingen
tot
rondleidingen en proeverijen. En nog
veel meer.

Het festival reist van donderdag 8 mei
tot en met maandag 9 juni van de
Hondsbossche
en
Pettemer
Zeewering via Zandvoort naar een
historische locatie in Hoorn. Om
vervolgens, na een stop op het oude
militaire vliegveld in Bergen, in de St.
Willibrordusstichting Heiloo en een
proefboerderij in de Wieringermeer
het festival af te sluiten. Begin maart
wordt het hele festivalprogramma van
Karavaan
2014
bekendgemaakt,
samen met de lancering van de
nieuwe website.

Petten

Om een indruk te geven van hoe het
festival vorm krijgt, wordt hier alvast
een tipje van de sluier opgelicht. Op
elke locatie presenteert Karavaan
naast locatietheater een uitgebreid
festivalprogramma waar van alles te
beleven is: van een bioscoop met
films
en
documentaires
tot
live-muziek. Van

8 mei gaat het festival van start in
Petten bij de Hondsbossche en
Pettemer Zeewering. Vanuit de auto,
geparkeerd achter de dijk op 4,5
meter onder n.a.p. niveau, wordt via
de autoradio een hoorspel beleefd,
dat tegelijkertijd wordt verbeeld met
projecties op de dijk. De zeewering is
een landschappelijk fenomeen dat
door
de
veranderende
kustlijn
continue in beweging is. Met de
zandsuppletie in het vooruitzicht
verandert het landschap; ruim 30
miljoen kubieke meter zand zal de
zeewering versterken en bijdragen
aan onze veiligheid. Karavaan biedt
hier, naast de voorstelling een
uitgebreid programma dat verder
ingaat op het onderwerp leven onder
zeeniveau en de strijd met water.
Ook strijkt Karavaan neer op het
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oude vliegveld in Bergen. Met het
festivalprogramma 'van Oorlog naar
Vrede' dat Karavaan voor deze locatie
ontwikkelt, wil het festival een
belangrijk moment markeren; de
transformatie van militair terrein naar
een van de eerste Ecodorpen van
Nederland. Alleen dit jaar is deze
transformatie voelbaar en komt de
geschiedenis aan de oppervlakte.
Bovendien begon in 1914 -precies
honderd jaar geleden- de Eerste
Wereldoorlog. Een belangrijk moment
voor
herdenken,
stilstaan
en
terugkijken
en
tegelijkertijd
vooruitzien. Deze thema's zien we
terug in het locatietheater en de
festivalprogrammering.
De
kaartverkoop
voor
de
locatievoorstellingen
en
het
festivalprogramma start vanaf maart
via www.Karavaan.nl

(c) Zondagochtendblad
rechten voorbehouden
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Economie landbouw energie
Windturbines: waar wel en niet?
Haarlems Dagblad 26-04-2014

26-04-2014
HAA_GoedWonen_02
/auteur HDC Media

/pagina
/editie HAA

maximaal ongeveer acht locaties. De
kaarten zijn het resultaat van een
intern
onderzoek
naar
de
mogelijkheden voor de plaatsing van
windturbines, met inachtneming van
vooral landelijke regelgeving en de
eisen die de provincie eerder al had
vastgelegd voor de herstructurering.
Zo mogen turbines niet geplaatst
worden in een weidevogelleefgebied,
de Ecologische Hoofdstructuur of
verbindingszones, een aardkundig
monument, UNESCO-erfgoed of een
voormalig Nationaal Landschap. Ook
moeten de turbines op minimaal vier
maal de ashoogte afstand staan van
gevoelige
bebouwing,
zoals
woningen, scholen en zorgcentra.
Ook rondom Schiphol gelden

(hoogte)beperkingen.

Noordwijk en Zandvoort lieten op
vrijdag
11
april
de
vaste
Kamercommissie van Infrastructuur
en
Milieu
genieten
van
het
onbelemmerde uitzicht over zee.

te leggen. Samen met andere
gemeenten aan de Zeeuwse en
Hollandse
kust
en
de
Waddeneilanden keren de vier
gemeenten zich tegen deze plannen.
Ook tal van belangenverenigingen,
maatschappelijke organisaties en
bewonersgroepen hebben zich bij dit
verzet aangesloten.

dicht op de kust. Zij scharen zich
achter een alternatief plan dat de
duurzaamheidsbelangen respecteert
en
daarnaast
de
natuuren
belevingswaarde van de kust in stand
houdt.

De Kamerleden waren
uitgenodigd door de kustgemeenten
Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en
Wassenaar. Het werkbezoek hing
samen
met
de
naderende
besluitvorming over de mogelijkheid
om dicht op de kust windparken aan

De gemeenten steunen de
Rijksambities op het gebied van
duurzaamheid die zijn vastgelegd in
het Energie-akkoord. Windenergie
hoort daar bij, ook opgewekt op zee.
Maar zij verzetten zich tegen
uitwerking van dit plan in windparken

De provincie Noord-Holland heeft de
conceptkaarten vastgesteld waarop is
aangegeven waar windturbines in het
kader
van
het
herstructureringsprogramma van de
provincie mogelijk wel en niet
geplaatst
kunnen
worden.
De
conceptkaarten worden gebruikt in het
proces om te komen tot een beperkt
aantal locaties voor windturbines
buiten het windpark Wieringermeer,
ter vervanging van oude, solitaire
windmolens elders in de provincie.
Het gaat uiteindelijk om rond de vijftig
nieuwe turbines, ofwel

Het proces moet uiteindelijk eind
2014 leiden tot de aanwijzing van de
definitieve
locaties
waar
de
herstructurering van windturbines
mogelijk is.

Het gaat uiteindelijk om
rond de vijftig nieuwe turbines, ofwel
maximaal ongeveer acht locaties.
(Foto: Thinkstock)
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Werk mee aan nieuwe sluis
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Bedrijven uit IJmuiden en omgeving
proberen samen werk aan de nieuwe
sluis binnen te halen
IJmuiden Terwijl grote internationaal
opererende aannemersbedrijven en
ingenieursbureaus zich voorbereiden
op de aanbesteding van de bouw van
de nieuwe grote zeesluis, zitten
ondernemers in de IJmond heus niet
achterover in hun luie stoel. ,,We zijn
te klein om die sluis zelf te bouwen,
dat staat vast. Maar elke kans om er
meerwaarde aan toe te voegen, of
onze expertise te laten gelden moeten
we pakken’’, zegt directeur Bert Zijl
van BK Ingenieurs.
Samenwerking Al in vroeg
stadium nam hij contact op met de
Enci en Mebin, vanwege hun
betonknowhow. ,,Al snel kwam ik
erachter dat ook twee bedrijven
samen te klein zijn’’, vertelt Zijl. ,,En
zo kwam ik uit bij IJmuiden Port &
Offshore Services (IJPOS).’’

,,IJPOS is een coöperatie van
maritieme- offshore- en technische
bedrijven
in
het
IJmuider
havengebied’’, vertelt projectmanager
Mieke de Jong van IJPOS. ,,Ons doel
is werkgelegenheid naar IJmuiden
halen en de bedrijven die er al zijn
slim te laten samenwerken. Dat werkt
heel goed.’’
Eén kans Zijls aanvankelijke
idee was te onderzoeken hoe lokale
bedrijven meerwaarde kunnen geven
aan het sluisproject. ,,Door er
bijvoorbeeld
een
kustinformatiecentrum te vestigen,
een slechtweervoorziening misschien
een museum? Maak er een
toeristische attractie van. We hebben
één kans, en die moeten we pakken.
Het besef groeide dat we als IJmond
veel meer kunnen. Juist hier zit de
expertise
als
het
gaat
om
fijnstofproblematiek,
de
bereikbaarheid van de IJmond, de
verkeersveiligheid. En wat denk je van
het onderhoud aan de sluis. De regels
daaromtrent worden veel strenger dan
ze nu zijn voor de Noordersluis. Het
gaat
om
een
26-jarig
onderhoudscontract. In geval van
stremming moet er binnen een
kwartier een monteur aan het werk

zijn,
anders
heb
je
meteen
tienduizenden euro’s boete. In totaal
mag de sluis gedurende die 26 jaar
slechts 80 uur gestremd zijn. Dat
maakt dat het onderhoudscontract
eigenlijk alleen maar door lokale
bedrijven kan worden uitgevoerd’’,
legt hij uit. ,,Daarom hopen we dat
meer ondernemers willen aanhaken
bij IJPOS. Ze hoeven niet per se lid te
worden hoor, zeker niet als ze niet in
IJmuiden zitten, maar we kunnen wel
samenwerken
en
een
bidbook
produceren. Laten blijken wat wij als
lokale bedrijven kunnen betekenen bij
het ontwerp, bouw en onderhoud van
de nieuwe sluis. Ze kunnen niet om
ons heen. Ik heb hier op kantoor al vijf
grote aannemerscombinaties gehad
die op zoek zijn naar lokale expertise
voor
hun
inschrijving
op
de
aanbesteding van de nieuwe sluis. Ik
heb niet de illusie dat we de sluis zelf
kunnen bouwen. Maar we hebben wel
een voorsprong!’’

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Bouwbedrijven doorgelicht
Noordhollands Dagblad 28-04-2014
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Wet Bibob kan Posthumus helpen bij
Distriport
Berkhout De gemeente Koggenland
wil de wet gebruiken om een besluit te
nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat
zou burgemeester Rob Posthumus
wel eens de mogelijkheid kunnen
geven een knoop door te hakken over
de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de
provincie en projectontwikkelaars met

elkaar in de clinch over het geplande
bedrijventerrein bij Berkhout. De
provincie vindt dat de ontwikkelaars –
De Peyler en Zeeman – zich niet aan
de afspraken houden en heeft ze aan
de dijk gezet. De bedrijven zelf
claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De
gemeente heeft ook een belangrijke
rol. Onlangs is hierover een gesprek
geweest tussen de commissaris van
de Koning Johan Remkes, de
burgemeester en een afvaardiging
van de stichting Berkhout is Boos.
Daarbij heeft Posthumus aangegeven
dat Koggenland wil beginnen met het
doorlichten van bouwbedrijven. Eerst
komen andere sectoren aan de beurt,
aldus Posthumus. Of daarmee ook
projectontwikkelaars worden bedoeld,
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laat hij in het midden.
De wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob) stelt een
gemeente
in
staat
malafide
ondernemers buiten de deur houden
en zo een bijdrage leveren aan
gezond en integer ondernemerschap.
Bureau Bibob voert een onderzoek uit
naar de integriteit van aanvragers of
gegadigden,
en
adviseert
de
gemeente of provincie daarover.
Commissaris
Remkes
heeft
aangeboden dat de provinciale
’Eenheid
Screening
en
Bewakingsaanpak’ eventueel ook
Koggenland kan helpen.
Wordt Distriport een loodzwaar
en pittig dossier? ,,Misschien voor de
strijdende partijen, maar niet voor mij

als burgemeester’’, aldus Posthumus.
,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er
nieuw in sta.’’
Het nieuwe college in
Koggenland heeft daarom besloten
het dossier Distriport nu onder te
brengen bij de burgemeester. De
wethouders staan dan geenzins
buitenspel. ,,Zolang het onderwerp

niet in het politieke vaarwater komt,
hoort het bij mij’’, voegt de
burgemeester er aan toe. ,,Zodra het
wel een politieke kwestie wordt, dan
komt het terecht bij de wethouders.’’
Wethouder Caroline van de Pol
(VVD) gaat voortaan over onder meer
financiën en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt

zich over zaken als
ordening en grondgebied.

ruimtelijke

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
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Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland stellen aan Provinciale
Staten voor het gereserveerde bedrag
van 4,5 miljoen euro voor de
herontwikkeling van de Entree
Zandvoort ter beschikking te stellen.
Het subsidiebedrag staat sinds 2011
gereserveerd voor dit project, maar de
terbeschikkingstelling
was
nog
afhankelijk van een door de
gemeenteraad
van
Zandvoort
vastgesteld
uitvoeringsprogramma.
Dat programma is in december in de

raad behandeld en vastgesteld. De
subsidie is gereserveerd in het kader
van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma
‘Identiteit Kustplaatsen’ dat in de
structuurvisie 2040 van de provincie is
opgenomen. In de visie van de
provincie
wordt
Zandvoort
dé
badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit
met
deze
bijdrage
ook
te
verwezenlijken. Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
De terbeschikkingstelling wordt nu ter

goedkeuring
voorgelegd
aan
Provinciale Staten. Die besluiten in
mei over de toekenning.

Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
(Foto: Thinkstock)
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Groen
Ruim halve ton voor dijkpad
Noordhollands Dagblad 26-04-2014
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Hoorn Hoorn reserveert, net als de
gemeente Koggenland, een bedrag
van 62.500 euro voor de aanleg van
een fiets- en wandelpad op de
Markermeerdijk tussen Amsterdam en
Hoorn. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) gaat aan de
slag met de versterking van de
Markermeerdijk en is bereid mee te
werken aan de aanleg van deze
recreatieve routes.

betalen dus beide 62.500 euro. Er
komt een combinatie van de aanleg
van het fiets- en wandelpad met de
dijkversterking tussen Hoorn en
Amsterdam. Die zorgt voor lagere
kosten en minder overlast voor
gebruikers en omwonenden van de
dijk. Daarbij is het pad uiteindelijk tóch
noodzakelijk als het stadsstrand bij de
Grote
Waal
in
Hoorn
wordt
aangelegd. Het hoogheemraadschap
versterkt de dijk tussen 2016 en 2021.
Op verschillende plekken komt een
nieuwe dijk voor de bestaande: een
oeverdijk. Dat gebeurt dus ook bij
Hoorn.

Twiske-Waterland, maar omvatten het
hele ruim 45 kilometer lange traject.
Uitgangspunt is dat fietsers straks
zicht hebben op het Markermeer, in
plaats van op de dijk. Wethouder
Ronald Louwman: ,,Wij willen de
fantastische ligging van Hoorn aan
het water beter benutten. De
dijkversterking is een unieke kans om
grote stappen te zetten in het
ontwikkelen en aantrekkelijker maken
van de Hoornse kust. Daarom willen
wij naast een stadsstrand bij de Grote
Waal, ook een boulevard aanleggen
over de Westerdijk met betere fietsen wandelmogelijkheden.’’

Koggenland en Hoorn dragen in
principe tweeënhalve ton bij. Maar het
Recreatieschap West-Friesland neemt
de helft van dit bedrag voor haar
rekening. Koggenland en Hoorn

Landschapsarchitect Klaas Jan
Wardenaar presenteerde eind vorig
jaar de plannen voor het fiets- en
wandelpad. Die zijn gemaakt in
opdracht van recreatieschap

De gemeenteraad buigt zich
naar verwachting in juni over dit plan.
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Veerpont bij Fort Westoever
Noordhollands Dagblad 26-04-2014

26-04-2014 /pagina HEL_Regio_04
/editie HEL /auteur arie booy
door Arie Booy
Den Helder Bij Fort Westoever is
vrijdagmiddag
een
veerpontje
gearriveerd. Stelling van Den Helder
heeft het vaartuig in Zuid-Holland
besteld om het aan de overzijde van
de Industriehaven gelegen fort beter
bereikbaar te maken. ,,We varen elke
woensdag tussen de Handelskade en
het fort”, legt André Koning van de

Stelling uit. ,,De veerpont past in ons
streven om de gehele Linie weer
begaanbaar te maken zoals dat in het
verleden was, maar nu dan voor
fietsers en wandelaars.”
Het pontje is aangeschaft door
Zeestad BV dankzij bijdragen van het
Waddenfonds en de provincie en
wordt overgedragen voor exploitatie
aan de Stichting Stelling Den Helder.

kondigt Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij
fort Westoever gearriveerd. Foto
George Stoekenbroek

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
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Help wilde bijen
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REGIO - De provincie stelt via
Landschap
Noord-Holland
geld
beschikbaar om 31 verschillende
planten en dieren te beschermen. Eén
van deze soorten is de wilde bij. In
ons land komen honderden soorten
wilde bijen voor? Daar horen ook
hommels (foto) bij. Ze hebben het
moeilijk door tekort aan voldoende
voedsel en nestgelegenheid
Het aanbieden van bloeiende planten

vanaf het vroege voorjaar tot het late
najaar biedt voldoende voedsel. Ook
nestgelegenheid is eenvoudig te
maken door open plekjes op de grond
of het stapelen van hout of riet.
Naast de wilde bijen zijn er nog 30
andere kwetsbare dieren en planten
die in aanmerking komen voor een
financiële bijdrage in de uitvoering
van beschermingsmaatregelen. Flora:
echt lepelblad, gewone dotterbloem,
heemst en leemkuilflora. Fauna:
onder meer de bittervoorn,

boerenzwaluw,
das,
gewone
baardvleermuis, graafwespen, groene
glazenmaker,
ijsvogel,
kamsalamander,
kerkuil
en
de
levendbarende hagedis. Meer info:
www.landschapnoordholland.nl. (Foto:
Henk van Bruggen.)
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'Betrekken bij Groen'
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STREEK
Organisaties,
vrijwilligersgroepen en vrijwilligers
kunnen nog tot eind deze maand een
aanvraag doen bij het fonds
'Betrekken bij Groen'. De Provincie
Noord-Holland creëerde het fonds van
40.000 euro als onderdeel van haar
programma 'Betrekken bij Groen', dat
vrijwilligerswerk in natuurbeheer en
natuur- en milieueducatie stimuleert.
Het fonds financiert projecten die
betrokkenheid van mensen bij natuur
of vrijwilligerswerk in het groen
aanmoedigen.
Beheer
van
natuurterreinen, scholing en opleiding
van vrijwilligers zijn voorbeelden
hiervan. Daarnaast zoekt het fonds

naar nieuwe manieren om mensen bij
natuur te betrekken. Samenwerking
tussen organisaties onderling of
tussen
organisaties
en
vrijwilligersgroepen
is
een
voorwaarde. Het fonds beoogt
hiermee de samenwerking tussen
partijen die zich bezig houden met
groen vrijwilligerswerk te bevorderen.
De
samenwerkende
Terrein
beherende organisaties (TBO) voeren
het programma 'Betrekken bij Groen'
uit. Zij zorgen voor de inschrijvingsen selectieprocedure van het fonds. In
de TBO zijn het Amsterdamse Bos,
Goois
Natuurreservaat,
IVN
Noord-Holland,
Landschap
Noord-Holland,
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Milieufederatie, Natuurmonumenten,
PWN, Recreatieschap Noord-Holland,
Staatsbosbeheer
en
Waternet
verenigd.
Voor meer informatie over de
voorwaarden en de inschrijving van
het 'Betrekken bij Groen Fonds' neem
contact op met de TBO via: Tetje
Falentijn, Landschap Noord-Holland,
per
e-mail
t.falentijn@landschapnoordholland.nl
of
kijk
op
www.landschapnoordholland.nl
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Ecoduct Zeeweg kost provincie 5,5 miljoen
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door Margot Klompmaker
Haarlem De provincie moet fiks meer
bijdragen aan de natuurbrug Zeepoort
over de Zeeweg bij Bloemendaal.
Gerekend was op 3 miljoen euro.
Daar komt nog eens 2,5 miljoen extra
bij, omdat een Europese subsidie niet
doorgaat. De brug kost de provincie
nu 5,5 miljoen. De brug kost in totaal
5,7 miljoen. De aanvullende miljoenen
wil de provincie halen uit verschillende
budgetten. Provinciale Staten nemen
naar verwachting in juni hierover een
besluit. Ook is de provincie nog in

gesprek
met
gemeenten
en
terreinbeherende organisaties over
aanvullende financiering. De bouw
moet in 2015 beginnen.
Het ecoduct in het nationaal park
Zuid-Kennemerland maakt deel uit
van een serie van drie natuurbruggen.
Er ligt er al een over de
Zandvoortselaan, de andere komt
over de spoorlijn Zandvoort-Haarlem.
De provincie Noord-Holland wil de
brug
graag
aanleggen
omdat
daarmee
een
aaneengesloten
natuurgebied van 7000 hectare
ontstaat in Zuid-Kennemerland en de
Amsterdamse
Waterleidingduinen.
Het gebied is in ecologisch opzicht
zeer waardevol en heeft een

belangrijke recreatieve functie. De
drie bruggen kosten totaal 18,3
miljoen.
De natuurbrug Zandpoort over
de Zandvoortseweg heeft 9 miljoen
gekost. De natuurbrug over de
spoorlijn gaat 3 miljoen kosten,
betaald door het ministerie. Start van
de aanleg is in 2016. De brug is
alleen voor dieren bestemd, evenals
die over de Zeeweg.
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The Treasure Games
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OOSTZAAN - In vijf recreatiegebieden
in Noord-Holland wordt op 18 mei The
Treasure Games 2014 georganiseerd.
De gps-speurtocht kan voor de
winnaar een vliegticket voor een
rondvlucht
boven
Noord-Holland
opleveren. Het Twiske is één van de
recreatiegebieden waar The Treasure
Games plaatsvindt.
Deelnemers hebben voor de

zoektocht een goed opgeladen
smartphone nodig. Met een gratis app
gaan deze op basis van coördinaten
op zoek naar de &lsquo;schat&rsquo;.
De eerste coördinaten worden op 18
mei om 12.00 uur precies vrijgegeven.
In een gebied van ca 100 m2, zijn
verschillende containers verstopt:
golfballetjes,
oude
blikjes,
nepboomstammen.
Hierin
zitten
prijzen én, per recreatiegebied, een
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hoofdprijs verstopt. Download de app
en meld je uiterlijk 11.30 uur bij het
verzamelpunt tussen Twiske Haven
en &rsquo;t Paviljoen, aan de
Noorderlaaik.
Prijzen worden beschikbaar gesteld
door ondernemers.

(c) Zondagochtendblad
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Ruimtelijke ordening
Bouwbedrijven doorgelicht
Noordhollands Dagblad 28-04-2014
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Wet Bibob kan Posthumus helpen bij
Distriport
Berkhout De gemeente Koggenland
wil de wet gebruiken om een besluit te
nemen of men met bepaalde
bedrijven wel zaken wil doen. En dat
zou burgemeester Rob Posthumus
wel eens de mogelijkheid kunnen
geven een knoop door te hakken over
de voortgang van Distriport.
Op dit moment liggen de
provincie en projectontwikkelaars met
elkaar in de clinch over het geplande
bedrijventerrein bij Berkhout. De
provincie vindt dat de ontwikkelaars –
De Peyler en Zeeman – zich niet aan
de afspraken houden en heeft ze aan
de dijk gezet. De bedrijven zelf
claimen hun schade bij de provincie.
En dan is er nog Koggenland. De
gemeente heeft ook een

belangrijke rol. Onlangs is hierover
een gesprek geweest tussen de
commissaris van de Koning Johan
Remkes, de burgemeester en een
afvaardiging van de stichting Berkhout
is Boos. Daarbij heeft Posthumus
aangegeven dat Koggenland wil
beginnen met het doorlichten van
bouwbedrijven. Eerst komen andere
sectoren aan de beurt, aldus
Posthumus.
Of
daarmee
ook
projectontwikkelaars worden bedoeld,
laat hij in het midden.
De wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob) stelt een
gemeente
in
staat
malafide
ondernemers buiten de deur houden
en zo een bijdrage leveren aan
gezond en integer ondernemerschap.
Bureau Bibob voert een onderzoek uit
naar de integriteit van aanvragers of
gegadigden,
en
adviseert
de
gemeente of provincie daarover.
Commissaris
Remkes
heeft
aangeboden dat de provinciale
’Eenheid
Screening
en
Bewakingsaanpak’ eventueel ook
Koggenland kan helpen.

en pittig dossier? ,,Misschien voor de
strijdende partijen, maar niet voor mij
als burgemeester’’, aldus Posthumus.
,,Het is juist uiterst plezierig dat ik er
nieuw in sta.’’
Het nieuwe college in
Koggenland heeft daarom besloten
het dossier Distriport nu onder te
brengen bij de burgemeester. De
wethouders staan dan geenzins
buitenspel. ,,Zolang het onderwerp
niet in het politieke vaarwater komt,
hoort het bij mij’’, voegt de
burgemeester er aan toe. ,,Zodra het
wel een politieke kwestie wordt, dan
komt het terecht bij de wethouders.’’
Wethouder Caroline van de Pol
(VVD) gaat voortaan over onder meer
financiën en economische zaken.
Wethouder Koos Knijn (CDA) buigt
zich over zaken als ruimtelijke
ordening en grondgebied.
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Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland stellen aan Provinciale
Staten voor het gereserveerde bedrag
van 4,5 miljoen euro voor de
herontwikkeling van de Entree
Zandvoort ter beschikking te stellen.
Het subsidiebedrag staat sinds 2011
gereserveerd voor dit project, maar de
terbeschikkingstelling
was
nog
afhankelijk van een door de
gemeenteraad
van
Zandvoort
vastgesteld
uitvoeringsprogramma.
Dat programma is in december in de

raad behandeld en vastgesteld. De
subsidie is gereserveerd in het kader
van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma
‘Identiteit Kustplaatsen’ dat in de
structuurvisie 2040 van de provincie is
opgenomen. In de visie van de
provincie
wordt
Zandvoort
dé
badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit
met
deze
bijdrage
ook
te
verwezenlijken. Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
De terbeschikkingstelling wordt nu ter
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goedkeuring
voorgelegd
aan
Provinciale Staten. Die besluiten in
mei over de toekenning.

Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
(Foto: Thinkstock)
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Verkeer en vervoer
N249 dicht door werk rotonde
Noordhollands Dagblad 25-04-2014
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’t Zand Provincie Noord-Holland voert
op woensdag 30 april tussen zeven
uur ’s ochtends en half vier ’s middags
reparatiewerkzaamheden uit op de
rotonde van de Anna Paulownaweg
(N249) in ’t Zand. Hierdoor is de Anna
Paulownaweg
(N249)
afgesloten
tussen ’t Zand en Anna Paulowna.

Het verkeer wordt omgeleid.
De reparatiewerkzaamheden bestaan
uit het frezen en opnieuw aanbrengen
van asfalt. Dit is nodig omdat het
asfalt eerder beschadigd is geraakt
door een vrachtwagen die zijn lading
verloor.
Bij slecht
verplaatst.

weer

wordt

het

De
rotonde
blijft
open
voor
bestemmingsverkeer van en naar de
Keinsmerweg.

werk

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

vervolgens op 12 juni breed
besproken
te
worden
in
de
gemeenteraad. Bezwaren tegen het
definitieve bestemmingsplan kunnen
pas na die datum worden ingediend,
constateert
Weel.
,,Evengoed
weerhoudt dit de gemeente niet om al
te
beginnen
met
de
aanbestedingsprocedure voor het
fietspad. De gunning voor het fietspad
moet immers voor 1 juli rond zijn om
dat de gemeente anders de subsidie
van 1 miljoen euro van de provincie
misloopt.’’

Hoogland erkent dat de gemeente
voortvarend te werk gaat. Als de
gunning niet voor 1 juli rond is, loopt
de gemeente een subsidie van
925.000 euro van de provincie
Noord-Holland mis.

Onrust over haast gemeente
Noordhollands Dagblad 26-04-2014
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Alkmaar Bij omwonenden is onrust
ontstaan over de handelswijze van de
gemeente rond het fietspad aan de
Zeswielen: de gemeente heeft de
aanleg
van
het
fietspad
al
aanbesteed, terwijl de periode dat er
bezwaar kan worden ingediend nog
loopt. ,,Het indienen van bezwaren
hoeft de aanbestedingsprocedure niet
in de weg te staan’’, zegt
gemeentewoordvoerder
Annelies
Hoogland echter.
Volgens Ingrid Weel, zelf woonachtig
aan de Zeswielen, zijn er drie
bezwaren ingediend tegen het
concept-bestemmingsplan,
onder
meer door de bewoners en door de
Historische
Vereniging
Alkmaar
(HVA). Het plan moet eerst nog
worden
behandeld
door
het
Alkmaarse college, wordt daarna eind
mei tegen het licht gehouden in de
raadscommissie Ruimte om

Tot verbazing van Weel kregen de
bewoners vorige week tijdens een
inloopavond het nadrukkelijke advies
mee om hun bezwaar toch vooral niet
voort te zetten. Anders zou de
aannemer namelijk niet op tijd met de
klus kunnen beginnen en zou de
gemeente met forse boetes te maken
kunnen krijgen. ,,Schandalig, dat
ambtenaren dit doen’’, aldus Weel,
die constateert dat ’de gehele
procedure dus verre van netjes
verloopt’.
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Dat van ambtelijke zijde de bewoners
zou zijn geadviseerd hun bezwaar in
te trekken, verrast Hoogland. ,,Zo’n
advies kan nooit een officieel
standpunt van de gemeente zijn.’’
Maar, stelt de woordvoerder, ’bezwaar
aantekenen, dat kost inderdaad geld.’

Een fietser spoedt zich over de
Molenkade. Aan de overkant moet het
nieuwe fietspad komen. Archieffoto
JJFoto/Jan Jong
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Water
Visstand
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HARM SALOMONS Petten
Met
verbazing heb ik het artikel gelezen
over de verdwijning van veel vissen
uit de Waddenzee. Ik had het NIOZ
toch hoger ingeschat. Hun conclusie
is gebaseerd op slechts één komfuik.
Een gedegen onderzoek zou zijn
geweest als op diverse plaatsen in de
Waddenzee deze fuiken zouden zijn
geplaatst. Dat gaat nu wel gebeuren.
Maar waarom is daar niet eerder aan
gedacht? Want de mindere visvangst
is natuurlijk niet ineens ontstaan.
Vermoedelijk kan de samenhang
tussen
de
suppleties
en
de
verminderde
visvangst
worden
aangetoond. Dat moet niet zo moeilijk
zijn. Uit onderzoek zal vast blijken dat
er met de visstand in de Waddenzee
niets mis is.
Maar waar is het mis gegaan?
Het NIOZ ziet een mogelijk verband
met de zandwinning en de suppleties.
Zand voor de suppleties komt echter
niet uit de Waddenzee, maar wordt
opgezogen voor de kust van
Noord-Holland. Het slik in het
Balgzand heeft al tot voorbij
Westerland plaats gemaakt voor
zand. Miljarden pieren en zagers
gingen
dood
en
een
groot
foerageergebied ging voor de vogels
verloren. En steeds meer slik komt
onder het zand. Aan de zuidkant van
Texel gebeurt hetzelfde. De conclusie
kan gerust getrokken worden dat de
visstand in het Balgzand gelijk is aan
de zuidoostkant van Texel. Slecht
dus.
Het Molengat slibt al jaren dicht.
Vissersschepen moeten omvaren en
de grotere marineschepen mijden het
Molengat al jaren. De haven bij Den
Helder moet vaker dan vroeger
worden uitgebaggerd.
Het zand dat nu voor en op de
Hondsbosche en Pettemer zeewering
wordt aangebracht zal, doordat de
vloedstroom sterker is dan de
ebstroom en door afkalving door
westerstormen, zich langzaam naar
de Waddenzee verplaatsen. Door de

verwachte stijging van de zeespiegel
zal dit proces versneld worden. Tot in
lengte van jaren zullen suppleties
nodig zijn. Met alle gevolgen van dien
en tegen zeer hoge kosten. Naar mijn
mening zouden er lange en hoge
dammen aangebracht moeten worden
wanneer de suppletie is afgerond. Dat
is de enige manier om het afkalven
tegen te gaan en betekent ook het
einde van de suppleties. Op de duur
is dat veel goedkoper. Verdere
verzanding van de Waddenzee zal
dan niet meer plaats vinden en kan
het Balgzand in haar oude staat terug
gebracht worden. Ik ben er van
overtuigd dat de visstand dan weer
als vanouds wordt.
AZC J. ALDERS Den Helder
Dat Den Helder een stad met ambitie
is, blijkt wel uit de vele plannen om
de stad aantrekkelijker te maken.
Maar dat bij die plannen blijkbaar ook
een nieuw asielzoekerscentrum (AZC)
hoort, heb ik door het rumoer van de
gemeenteraadsverkiezingen
zeker
even gemist. Begrijpt u mij goed, ook
ik vind dat wij als B.V. Nederland de
verplichting hebben om vluchtelingen
goed op te vangen. Maar Den Helder
vervult zijn, wat asielzoekers betreft,
maatschappelijke plicht al sinds 1993
met het huidige AZC. Nog niet veel
Jutters schijnen te beseffen dat we
met de komst van nog een AZC nu
met stip op nummer drie staan voor
wat
betreft
meeste
officiële
asielzoekers in een gemeente. Terwijl
er toch echt nog 366 andere
gemeenten zijn zonder AZC.
Op de in allerijl ingelaste
informatieavond voor omwonenden
werd er een knap staaltje preken voor
eigen parochie opgevoerd: de zaken
niet benoemen en bagatelliseren. Er
was een maquette, een film over het
leven op een AZC, een stand over het
huidige en toekomstige AZC. Maar de
meest essentiële vragen kon of wilde
men niet beantwoorden. Hierdoor
kreeg je als omwonende al na een
kwartier sterk het gevoel in de maling
te worden genomen.

'Van het huidige AZC is toch ook
geen overlast?' Deze zin heb ik
diverse keren en in meerdere variaties
gehoord. Afgezien van het feit dat er
op het nieuwe AZC tenminste 500
(het rendementscriterium voor het
nieuwe
AZC)
andersoortige
asielzoekers komen dan op het
huidige AZC, waar uitgeprocedeerde
gezinnen verblijven, zou ik de vraag
willen omdraaien. Hoeveel mensen
kent u die naar een wijk of stad zijn
verhuisd juist omdat er een AZC in de
buurt is? Ondertussen moeten de
omwonenden het met dit stukje
provinciaal Helderse foie gras doen.
In tegenstelling tot sommige
andere gemeenten is er met het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
een overeenkomst voor onbepaalde
tijd afgesloten. Hierdoor wordt de
kans op een goede tussentijdse
evaluatie (met eventueel een stok
achter de deur) ondermijnd. Terwijl de
gemeenten Dronten en Luttelgeest,
de nummers één en twee voor wat
betreft het aantal asielzoekers, kiezen
voor de huisvesting van een AZC op
een voormalig recreatiepark of
camping in een bosrijke omgeving op
enige kilometers van de dorps of
stadsgrens, doet Den Helder dit niet.
Volgens de gemeente heeft de directe
aanwezigheid van een AZC geen
bewezen nadelige effecten op de
verkoopbaarheid van je huis of
levensgenot in de wijk. Mocht dit wel
zo zijn - dit is immers gemakkelijk te
controleren - dan wil ik de gemeente
een voorstel doen. Als er over een
jaar nog geen woningen op het
nieuwe, aan het nieuwe AZC
grenzende, woon en bedrijvenpark ’de
Dogger’ zijn verkocht, plant er dan
bomen. Staan de wijk en het AZC in
ieder geval in een bosrijke omgeving.
Waarschijnlijk met scheve bomen, dat
dan weer wel.
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Ruim halve ton voor dijkpad
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Hoorn Hoorn reserveert, net als de
gemeente Koggenland, een bedrag
van 62.500 euro voor de aanleg van
een fiets- en wandelpad op de
Markermeerdijk tussen Amsterdam en
Hoorn. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) gaat aan de
slag met de versterking van de
Markermeerdijk en is bereid mee te
werken aan de aanleg van deze
recreatieve routes.
Koggenland en Hoorn dragen in
principe tweeënhalve ton bij. Maar het
Recreatieschap West-Friesland neemt
de helft van dit bedrag voor haar
rekening. Koggenland en Hoorn
betalen dus beide 62.500 euro. Er
komt een combinatie van de aanleg

van het fiets- en wandelpad met de
dijkversterking tussen Hoorn en
Amsterdam. Die zorgt voor lagere
kosten en minder overlast voor
gebruikers en omwonenden van de
dijk. Daarbij is het pad uiteindelijk tóch
noodzakelijk als het stadsstrand bij de
Grote
Waal
in
Hoorn
wordt
aangelegd. Het hoogheemraadschap
versterkt de dijk tussen 2016 en 2021.
Op verschillende plekken komt een
nieuwe dijk voor de bestaande: een
oeverdijk. Dat gebeurt dus ook bij
Hoorn.
Landschapsarchitect Klaas Jan
Wardenaar presenteerde eind vorig
jaar de plannen voor het fiets- en
wandelpad. Die zijn gemaakt in
opdracht
van
recreatieschap
Twiske-Waterland, maar omvatten het
hele ruim 45 kilometer lange traject.
Uitgangspunt is dat fietsers straks
zicht hebben op het

Markermeer, in plaats van op de dijk.
Wethouder Ronald Louwman: ,,Wij
willen de fantastische ligging van
Hoorn aan het water beter benutten.
De dijkversterking is een unieke kans
om grote stappen te zetten in het
ontwikkelen en aantrekkelijker maken
van de Hoornse kust. Daarom willen
wij naast een stadsstrand bij de Grote
Waal, ook een boulevard aanleggen
over de Westerdijk met betere fietsen wandelmogelijkheden.’’
De gemeenteraad buigt zich
naar verwachting in juni over dit plan.
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Veerpont bij Fort Westoever
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Den Helder Bij Fort Westoever is
vrijdagmiddag
een
veerpontje
gearriveerd. Stelling van Den Helder
heeft het vaartuig in Zuid-Holland
besteld om het aan de overzijde van
de Industriehaven gelegen fort beter
bereikbaar te maken. ,,We varen elke
woensdag tussen de Handelskade en
het fort”, legt André Koning van de

Stelling uit. ,,De veerpont past in ons
streven om de gehele Linie weer
begaanbaar te maken zoals dat in het
verleden was, maar nu dan voor
fietsers en wandelaars.”
Het pontje is aangeschaft door
Zeestad BV dankzij bijdragen van het
Waddenfonds en de provincie en
wordt overgedragen voor exploitatie
aan de Stichting Stelling Den Helder.
,,We gaan eerst proefvaren”,

15

kondigt Koning aan.

Het nieuwe pontje is bij
fort Westoever gearriveerd. Foto
George Stoekenbroek
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Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland stellen aan Provinciale
Staten voor het gereserveerde bedrag
van 4,5 miljoen euro voor de
herontwikkeling van de Entree
Zandvoort ter beschikking te stellen.
Het subsidiebedrag staat sinds 2011
gereserveerd voor dit project, maar de
terbeschikkingstelling
was
nog
afhankelijk van een door de
gemeenteraad
van
Zandvoort
vastgesteld
uitvoeringsprogramma.
Dat programma is in december in de

raad behandeld en vastgesteld. De
subsidie is gereserveerd in het kader
van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en het programma
‘Identiteit Kustplaatsen’ dat in de
structuurvisie 2040 van de provincie is
opgenomen. In de visie van de
provincie
wordt
Zandvoort
dé
badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam. De provincie hoopt dit
met
deze
bijdrage
ook
te
verwezenlijken. Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
De terbeschikkingstelling wordt nu ter

goedkeuring
voorgelegd
aan
Provinciale Staten. Die besluiten in
mei over de toekenning.

Met het geld worden
faciliteiten door de gemeente rondom
het station verbeterd en krijgen
bezoekers een aantrekkelijke en
herkenbare route richting het strand.
(Foto: Thinkstock)
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Start dijkonderzoek bij Uitdam
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Uitdam Tussen Hoorn en Amsterdam
ligt 33 kilometer dijk, en in 2016 gaat
het
Hoogheemraadschap
Noorderkwartier HHNK beginnen met
de versterking ervan. Een groot deel
van de dijken is instabiel en daarmee
onveilig. Een megaklus, die niet
eenduidig is. De ene dijk is de andere
niet.
Veendijken
kunnen
grote
verschillen vertonen. In sterkte en
elasticiteit en ook kan er sprake zijn
van kleine gasbellen. Daarom is

gedegen onderzoek nodig. Het kan
immers
zijn
dat
omvangrijke
verzwaringen niet nodig zijn om de
dijk weer stabiel te krijgen. Uit eerder
onderzoek bij Uitdam is gebleken dat
de veengrond onder de dijken sterker
is dan werd aangenomen. Om meer
informatie te verzamelen, heeft tot
september grondonderzoek plaats.
Gistermorgen gaven hoogheemraad
Kees Stam en jeugdbestuurder Luuk
Zaal (14) het officiële startsein bij de
proeflocatie
in
Uitdam.
Een
rupsvoertuig
neemt
daar
grondmonsters tot zo’n 10 meter

diepte. Voor de onderzoeksresultaten
van ‘Dijken op veen’ is zowel
nationaal als internationaal grote
belangstelling, omdat het kan leiden
tot minder forse dijkversterkingen.

inleiding start de wadexcursie om 11
uur. Op het Balgzand komen enorme
aantallen vogels voor. Waarom
komen die vogels hier? 'Ze vinden
hier een tafeltje-dekje. De wadbodem
is rijk aan voedsel. Wadpieren,
zeeduizendpoten
en
allerlei
schelpdieren. In het water garnalen
en jonge vis.' Weet Jaap Booij van de
Waddenvereniging.

de aquaria zitten allerlei soorten
dieren en in de speciale voelbak
mogen de kinderen met hun handen
kennis maken met deze dieren.'

Grondonderzoek. foto
HHNK
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Waden door het wad
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DEN HELDER - Op het Balgzand is
zondag 27 april om 11 uur een
wadexcursie. Dit natuurgebied ligt ten
zuidoosten van Den Helder is is het
meest westelijk deel van het
werelderfgoed Waddenzee.
Het gebied is niet vrij toegankelijk en
daarom
organiseert
de
Waddenvereniging
regelmatig
wadexcursies. Op die manier kunnen
belangstellenden kennismaken met
dit prachtige gebied.
Op zondag 27 april is het
natuurinfocentrum Balgzand, 't Kuitje,
open vanaf 10.30 uur. Na een korte

'Voor de kinderen gaan we op zoek
naar pootafdrukken van die vogels en
maken daar een gipsafdruk van. Die
kunnen ze meenemen als aandenken
aan de excursie. Bij terugkomst staan
de microscopen klaar om allerlei
dieren eens wat nader te bekijken. In
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De kosten voor de excursie zijn
volwassenen 5 euro, kinderen tot en
met 12 jaar 3,50 euro. Bezoek aan
het infocentrum is gratis. Het
infocentrum is te vinden aan de
Oostoeverweg
80,
0223-635862
(alleen tijdens openstelling). Kijk op
www.kuitje-balgzand.nl voor meer.

(c) Zondagochtendblad
rechten voorbehouden
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Zuinig op het zoete water
Trouw 28-04-2014

28-04-2014
/pagina
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Duurzaamheid en Natuur
MARIANNE WILSCHUT

/sectie
/auteur

Door de verandering van het klimaat
wordt verzilting een groter probleem
voor Nederland. Nieuwe technieken
zoals de opslag van regenwater onder
de grond en zilte landbouw moeten
uitkomst bieden.
Droge zomers zoals die van vorig
jaar, zijn tegenwoordig geen zorg
meer voor fruitteler Jan Rijk uit
Ovezande. Sinds hij meedoet met een
proef om zoet water op zijn bedrijf in
Zuid-Beveland in de grond op te slaan
en zout water weg te pompen, heeft
hij voldoende water voor zijn appels,
peren en zwarte bessen. Tijdens de
oogst van vorig jaar had hij daar al
meteen profijt van. 'Ik heb nog nooit
zulke grote peren geoogst en dat
terwijl de zomer van 2013 relatief
droog was', vertelt Rijk trots.

De veelbelovende methode is een
van de manieren waarop Nederland
klimaatbestendiger wordt gemaakt.
Want hoewel verzilting geen nieuw
probleem is voor Nederland, wordt het
door
klimaatverandering
wel
prangender. Het stijgen van de
zeespiegel en het vaker voorkomen
van langdurige droge periodes,
versnellen het proces. Ruim 125.000
hectare grond in Nederland raakt in
de nabije toekomst steeds zilter.
'Vooral de kustprovincies hebben te
maken met verzilt grondwater', weet
Marcel Paalman, onderzoeker bij
KWR. 'Nederland ligt nu eenmaal voor
een groot deel onder de zeespiegel.
Door het bemalen van de diepe
polders komt zout water vanuit zee via
de ondergrond naar boven. Dat
betekent dat het grondwater in die
gebieden zout of brak is geworden.
Bodemdaling en stijging van de
zeespiegel versterken dat proces.'

'In de zomermaanden valt vaak te
weinig regen', legt hij uit. 'Water uit de
sloot pompen is voor mij dan geen
optie, omdat daar te veel zout in zit.
Lastig, want vooral voor de peren is
het belangrijk dat je ze in de laatste
weken voor de oogst extra water
geeft. Daardoor groeien ze net wat
meer. Dankzij de Freshmaker kon ik
afgelopen zomer voldoende water
geven en dat was te merken in de
oogst.'

Vooral in het dichtbevolkte westen
van Nederland kan dit een probleem
zijn, omdat daar de vraag naar zoet
water vanuit tuinders, akkerbouwers,
drinkwaterbedrijven en de industrie
groot is. Paalman: 'Een gemiddelde
tomatenkwekerij heeft bijvoorbeeld
jaarlijks zo'n 10.000 kuub water per
hectare
nodig
en
een
orchideeënkweker circa 4000 kuub,
terwijl er gemiddeld zo'n 8500 kuub
regen per hectare valt.'

De Freshmaker is de techniek die nu
een jaar op het fruitteeltbedrijf van
Rijk wordt getest. Bij deze methode
wordt zoet regenwater 's winters
opgeslagen in de bodem. Door zout
water daaronder weg te pompen,
ontstaat ruimte voor een grote
zoetwaterbel die drijft op het zoute
grondwater.

De Randstad haalt het extra water dat
ze nodig heeft nu meestal uit rivieren
en
sloten.
Bij
Gouda
wordt
bijvoorbeeld vanuit de Hollandse
IJssel zoet water ingeladen. In droge
perioden kunnen deze inlaadpunten
verzilt raken. 'Dus zijn we op zoek
naar
alternatieven
die
minder
afhankelijk
zijn
van
het
oppervlaktewater. Het meest logische
is te kijken naar manieren om
regenwater op te slaan.'

Waterleidingbedrijven passen deze
techniek al toe om drinkwater in de
duinen op te slaan. De methode is
verder
ontwikkeld
door
KWR
Watercycle Research Institute (KWR)
in
Nieuwegein,
een
onderzoeksinstituut dat is gelinkt aan
de waterbedrijven.

Zomermaanden
Veel tuinders hebben nu al bassins
waarin ze regenwater opvangen. Zo
ook fruitteler Jan Rijk. 'Het nadeel
daarvan is dat het bassin veel ruimte
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inneemt en in de zomermaanden
heeft de kwaliteit van het water daarin
te lijden', zegt Rijk. 'Opslag van zoet
water in de grond bespaart ruimte en
houdt het water vers.'
Niet iedere bodem is echter hetzelfde.
'De regio Delft is bijvoorbeeld niet zo
geschikt voor de opslag van zoet
water.
Door
grootschalige
grondwateronttrekking
is
daar
namelijk
een
sterke
grondwaterstroming ontstaan', aldus
Paalman.
Behalve in Zeeland doet KWR ook
tests
met
ondergrondse
zoetwateropslag
bij
een
orchideeënkweker
en
een
tomatenteler in het Westland. 'Het
blijkt iedere keer maatwerk.'
Volgens Paalman houdt men bij de
aanleg van nieuwe tuinbouwgebieden
al rekening met de opslag van zoet
water in de bodem. 'In Waddinxveen
zijn er voor een gebied van 100
hectare nu bijvoorbeeld plannen voor
een
gedeelde
locatie
voor
glastuinbouw en bedrijven. Het idee is
om de regen op de daken van die
kassen en bedrijven, waaronder het
nieuwe distributiekantoor van Lidl, op
te vangen en te infiltreren in de
ondergrond. De tuinders hebben dan
hun eigen zoetwatervoorziening.'
Deze manier van denken heeft
volgens hem de toekomst. 'In
Nederland valt in principe voldoende
regenwater, we moeten het alleen
beter benutten.'
'Waterwegennetwerk
uitgebreid'

moet

worden

Behalve de tuinders moet Gerard
Doornbos,
dijkgraaf
van
het
Hoogheemraadschap van Rijnland
dat van IJmuiden tot Gouda loopt, ook
de drinkwaterbedrijven, de industrie
en de beheerders van natuurgebieden
van zoet water voorzien. Dat kan
botsen met andere belangen. 'Door
het verder verdiepen van de Nieuwe
Waterweg, is de Rotterdamse haven
weliswaar beter bereikbaar, maar het
betekent ook

dat er meer zout water binnenkomt',
vertelt hij. 'Meer containers in de
Rotterdamse haven zijn goed voor de
economie, maar als het zoutgehalte
van rivieren en sloten toeneemt, dan
krijgen tuinders schade aan hun
gewassen en raken industriële
installaties beschadigd door corrosie.
Om over de natuurschade nog maar
te zwijgen.'

verwachten. Doornbos: 'Vroeger was
de mentaliteit: we moeten dat water
zo snel mogelijk afvoeren, maar
inmiddels weten we dat we zuinig op
dat zoete water moeten zijn.' Al met al
zullen er tientallen miljoenen nodig
zijn voor deze investeringen. Maar dat
is volgens Doornbos niet anders. 'Het
economische belang van zoet water is
nou eenmaal groot.'

Momenteel gaat het waterschap
verzilting te lijf door de sloten en
kanalen regelmatig door te spoelen
met zoet water uit de Hollandse
IJssel. 'Maar in periodes van droogte
raakt het water daar ook verzilt.'
Daarom zoekt het Deltaprogramma
Zoet Water waarin Doornbos als
bestuurder
actief
is,
naar
alternatieven die verzilting in droge
periodes kan voorkomen.

Piepers met een snufje zout

'Een van de voorstellen waar het
Deltaprogramma
deze
zomer
waarschijnlijk mee komt, is het
uitbreiden en uitdiepen van het
bestaande waterwegennetwerk, zodat
er
meer
water
vanuit
het
Amsterdam-Rijnkanaal
richting
West-Nederland
kan
worden
getransporteerd. Daarnaast zouden
nieuwe sluizen, zoals die in het
Noordzeekanaal,
standaard
voorzieningen moeten hebben om
indringing van zeewater tegen te
gaan.'
Ook moeten in parken, duinen en op
andere plekken zones komen waar
overtollig water kan worden gebufferd.
Want behalve langdurige periodes
van droogte, kunnen we volgens de
klimaatscenario's ook periodes met
extreme neerslag

Als het aan Marc van Rijsselberghe
ligt, zitten we over een paar jaar aan
de zilte piepers met zeekool en een
salade van strandbietblad. Op zijn Zilt
Proefbedrijf op Texel test hij samen
met
wetenschappers
zo'n
160
gewassen die tegen een slok zout
water kunnen.
De gewassen worden bewaterd met
verschillende zoutconcentraties. 'We
zijn inmiddels in staat om aardappels
te kweken die een kwart zeewater
lusten', zegt hij. Enkele van die rassen
waaronder de Miss Mignonne en de
Spunta zijn klaar voor de markt.
'Sommige proevers zeggen dat ze zilt
smaken,
maar
uit
blinde
smaakproeven blijkt juist dat mensen
de aardappel fruitig, zelfs zoet vinden
smaken.'
Wereldwijd is er 1,5 miljard hectare
zilte grond, 300 miljoen hectare
daarvan is geschikt voor het
verbouwen
van
zoutbestendige
gewassen zoals aardappelen. Vanuit
landen als Bangladesh en Pakistan is
de belangstelling voor deze en andere
gewassen groot.
Maar Nederlandse akkerbouwers
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staan vooralsnog niet bij het Zilt
Proefbedrijf
aan de
poort
te
rammelen. 'We zijn in Nederland
verslaafd aan zoet water, dus wordt er
liever gekeken naar oplossingen met
zoet water', aldus Van Rijsselberghe.
'Nederlandse agrariërs staan niet
open voor zouttolerante landbouw,
dat betekent immers dat ze moeten
erkennen dat hun grond verzilt is en
dus minder waard.'
Gerard Doornbos, dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en
oud-voorzitter van LTO-Nederland
nuanceert dat. 'Aardappels zijn een
rotatiegewas. Dat betekent dat je
moet wisselen met gewassen. Voor
aardappels is misschien wel een
markt, maar dat geldt nog niet zomaar
voor andere zilte gewassen zoals
zeekraal en zeekool.'
Van Rijsselberghe: 'Dat is een van de
redenen waarom het Zilt Proefbedrijf
ook
werkt
aan
andere
rotatiegewassen die zouttolerant zijn,
waaronder suikerbieten, uien en
wortelen.'
'Door het bemalen van de diepe
polders komt zout water vanuit zee via
de ondergrond naar boven'
'Een tomatenkwekerij heeft jaarlijks
10.000 kuub water per hectare nodig,
terwijl er gemiddeld zo'n 8500 kuub
regen valt.'

(c) Trouw 2014
voorbehouden

alle

rechten

Zorg en welzijn
Extra geld voor gemeenten
Het Financieele Dagblad 26-04-2014

26-04-2014 /pagina 2 /sectie In het
nieuws
Amsterdam De gemeenten krijgen
volgend jaar bijna€ 10 mrd extra van
het Rijk omdat zij door de
grootscheepse decentralisaties van
de langdurige zorg, de jeugdzorg en
de re-integratie van kwetsbare
groepen werkzoekenden er een scala

aan nieuwe taken bij krijgen. De
eerste drie jaar wordt dat geld nog
niet in het Gemeentefonds gestort,
maar via een apart deelfonds‘sociaal
domein’. Dat heeft de ministerraad
vrijdag besloten op voorstel van
minister
Ronald
Plasterk
van
Binnenlandse Zaken. Volgens hem is
het doel van het tijdelijke fonds om
ervoor te zorgen dat de drie
decentralisaties tijdens de
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overgangsperiode tussen 2015 en
2018‘goed verlopen’. Hiermee komt
Plasterk tegemoet aan een wens van
de Tweede Kamer. fd

(c) Het Financieele Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden
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BusinessPark27, Blaricum
Bedrijventerrein Andijk Zuid, Medemblik
Kooypunt, Den Helder
Nieuw bedrijventerrein Schepenwijk 2, Enkhuizen
Nieuw bedrijventerrein Oosthuizerweg Uitbreiding, Edam-Volendam

Hoogtij, Zaanstad
Nieuw bedrijventerrein Hoogtij (kadegebonden), Zaanstad
Sloterdijk III-Noord, Amsterdam
Sloterdijk III-Zuid, Amsterdam
Haven Amsterdam (Westpoort), Amsterdam
Expertisecentrum (biomassavergassing)

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat, Hollands Kroon
Nieuw bedrijventerrein Robbenplaat Zuid Zuid, Hollands Kroon
Nieuw bedrijventerrein De Veken 4, fase2, Opmeer

Aanleverdatum 23 mei 2013

Project

Averijhaven 2 Mton, bulkschip oost: deel HAVEN AMSTERDAM
Averijhaven 2 Mton, kraan oost: deel HAVEN AMSTERDAM
Uitbreiden Averijhaven 4,56 Mton, bulkschip oost: deel HAVEN AMSTERDAM
Uitbreiden Averijhaven 4,56 Mton, kraan oost: deel HAVEN AMSTERDAM
Haven Amsterdam (Westpoort) : deel HAVEN AMSTERDAM
Haven Amsterdam (Hoogtij): deel HAVEN Amsterdam
Tata Steel
Boekelermeer (Noord+ Zuid fase 1 +2 + Heiloo), Alkmaar en Heiloo
Nieuw bedrijventerrein A4 Zone West, Haarlemmermeer
Nieuw bedrijventerrein De Baanstee Noord, Purmerend
Nieuw bedrijventerrein Distriport Noord-Holland, Koggenland
Nieuw bedrijventerrein De Vaandel, Heerhugowaard
Nieuw bedrijventerrein Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Hollands Kroon
De President, Haarlemmermeer
Agriport A7, Hollands Kroon
Amstelveen Zuid (N201), Amstelveen
Schiphol Logistics Park, Haarlemmermeer
Greenpark Aalsmeer, Aalsmeer
De Liede (nieuw), Haarlemmermeer
Airport Business Park Amsterdam Osdorp, Amsterdam
Herontwikkeling bedrijventerrein Hembrug, Zaanstad
De Loeten, Amstelveen
Waarderpolder, Haarlem
Grote Hout, NAM, Velsen
IJmond Haven, Velsen
Cruquius-Zuid, Haarlemmermeer
Terrein(En) Zeehaven IJmuiden NV, Velsen

x
x
x
x

Toename wegverkeer door verwachte groei Westpoort
Duinpolderweg- Noorderlijk alternatief
Verbindingsweg A8 & A9
HOV Huizen (busbaan)

Aanleverdatum 23 mei 2013

Project

7
8
9
10

x
x
x
x
x
x

Gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder
Ter Sype (Gemeente Wijdemeren)
Reigersborg (gem. Drechterland)
De Bangert/Oosterpolder (gem. Hoorn)
Nieuwe Strandwal, Zuiderloo, Heiloo en Limmen
Crailo- woningbouw

1
2
3
4
5
6

Aanleverdatum 23 mei 2013

Project

Nr.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aanleverdatum 14 april 2014

x
x
x
x

Aanleverdatum 14 april 2014

x
x
x
x
x
x

Aanleverdatum 14 april 2014

Reden verwijdering
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Reden verwijdering
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Reden verwijdering
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol

Industrie
Industrie
Industrie

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

Type project

Infrastructuur
Infrastructuur
Infrastructuur
Infrastructuur

Type project

Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw

Type project

Breekland, Langedijk
Polanenpark, Haarlemmerliede C.A
Het Venster, Hollands Kroon
Nieuw bedrijventerrein De Hoek Noord, Haarlemmermeer
Nieuw bedrijventerrein Crailo/A1, Hilversum
Nieuw bedrijventerrein Het Zevenhuis, Hoorn
Nieuw bedrijventerrein Groenenbergterrein, Haarlemmermeer
Zuiderhout, Zaanstad
Nieuw bedrijventerrein Tender-uitbreiding, Medemblik
Nieuw bedrijventerrein Wilhelminahoeve, Haarlemmermeer
Nieuw bedrijventerrein De Veken 3+, Opmeer
Lagedijk, Schagen
Schiphol-Zuidoost, Haarlemmermeer
Nieuw bedrijventerrein Oude Meer, Haarlemmermeer
Cornelis Douwesterrein, Amsterdam
Nieuw bedrijventerrein De Veken 4,fase1, Opmeer
Nieuw bedrijventerrein Kruiswijk III, Hollands Kroon
Dirksz Admiraal Uitbreiding, Den Helder
Nieuw bedrijventerrein Kolksluis 2, Schagen
Witte Paal, Schagen
Nieuw bedrijventerrein Broekhorn, Heerhugowaard
Nieuw bedrijventerrein Overspoor-Oost uitbreiding 2e fase, Medemblik

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

Vragen nr. 50
Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 20 mei 2014
Vragen van de heer mr. F.H. Hansen en de heer J.H. Köhne (VVD), inzake ‘invloed van de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op grote economische projecten in de Provincie NoordHolland’.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat 24 april 2014 door de leden van Provinciale Staten, de heer
mr. F.H. Hansen en de heer J.H. Köhne (VVD), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn
ingekomen.

Inleiding:
Door verkeer, landbouw en industrie komt in de meeste Natura 2000-gebieden te veel stikstof
terecht. Daardoor gaat het leefgebied van kwetsbare beschermde plant- en diersoorten achteruit.
Dat beperkt de mogelijkheden voor het verlenen van een Natuurbeschermingswetvergunning voor
activiteiten die tot een toename van de stikstofbelasting leiden. Daarom werken het Rijk en de
provincies aan een landelijke stikstofaanpak, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Doel is om aan de ene kant verdere achteruitgang van kwetsbare natuur te voorkomen, maar aan
de andere kant ervoor te zorgen dat economische ontwikkeling mogelijk blijft. Door het nemen
van genoeg beschermingsmaatregelen ontstaat weer ‘ontwikkelingsruimte’ voor de agrarische
sector en voor andere sectoren die stikstof uitstoten in de omgeving van Natura 2000-gebieden.
In het programma staan onder meer de brongerichte en herstelmaatregelen vermeld, die nodig
zijn om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Het programma geeft ook
duidelijkheid over de verdeling van de ontwikkelingsruimte. Voor het bepalen van de hoogte van
de ontwikkelruimte wordt een rekenmodel gebruikt: Aerius.1
In de Provincie Noord-Holland wordt momenteel uitvoering gegeven aan verschillende ruimtelijke
projecten die niet alleen van groot belang zijn voor de Noord-Hollandse economie, maar ook voor
de BV Nederland. Naar verwachting zullen deze belangrijke projecten een toename van
stikstofemissie en –depositie veroorzaken. Deze projecten betreffen infrastructuur, woningbouw,
landbouw en bedrijven- en industrieterreinen en bevinden zich in verschillende fasen van
ontwikkeling.
Over de wetswijziging met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof zal op 24 april
2014 in de Tweede Kamer gestemd worden.
De VVD maakt zich door de mogelijk zeer beperkende invloed van de PAS ernstig zorgen over de
continuïteit van bedrijfsvoering voor de agrarische sector en onder andere de volgende NoordHollandse projecten:
·
·
·
·
·
1

Westfrisiaweg
Duinpolderweg
Aansluiting A8/A9
Westelijke Randweg Alkmaar
Ontwikkeling Westrand Alkmaar

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Natura-2000/Over-Natura-2000-1/Stikstof.htm

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Agriport A7
Bloemendalerpolder
Noordzeekanaalgebied
Zeetoegang IJmond (Tweede Zeesluis IJmuiden)
Haven Den Helder
Ontwikkeling bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar/Heiloo
Bedrijventerrein Zevenhuis Hoorn
Realisatie Jachthaven Hoorn
Amsterdam Zuidas
Schiphol

Vragen:
Op 21 mei 2013 heeft GS besloten: “Het ministerie van Economische Zaken per brief te
informeren over ontwikkelingen die leiden tot extra stikstofemissie op Natura2000-gebieden,
zodat het ministerie ontwikkelruimte voor deze stikstofemissie reserveert indien deze
beschikbaar is.”2
1.

Welke ontwikkelingen en/of gebieden zijn in deze brief genoemd en is inmiddels bekend of
er ontwikkelruimte beschikbaar is voor de stikstofemissie in deze gebieden?

In uw brief aan Provinciale Staten d.d. 7-3-2014 inzake ‘technische briefing Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS)’ schrijft u:
“Van de ontwikkelingsruimte die Aerius berekent per Natura 2000 gebied is een deel apart gezet
voor activiteiten waarvoor geen vergunning wordt aangevraagd (autonome ontwikkelingen,
projecten onder de grenswaarden). Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor prioritaire
projecten van het Rijk (de MIRT projecten) en provincies. Voor wat betreft dat laatste hebben wij
op 23 mei 2013 een provinciale projectenlijst vastgesteld met ca. 70 projecten. Hierover bent u
destijds geïnformeerd.”
2.

Op welke wijze heeft het College de Staten destijds geïnformeerd en is het juist dat de
betreffende provinciale projectenlijst met ca. 70 projecten niet aan de Staten of de
commissie R&M is toegestuurd?

3.

Is het College bereid deze lijst op korte termijn aan de Staten te doen toekomen? Zo niet, is
het College bereid om de Staten op andere wijze inzicht te geven in de besluitvorming
omtrent deze ‘prioritaire projecten’?

4.

Maken de in de inleiding genoemde Noord-Hollandse projecten deel uit van deze lijst?

5.

Heeft het College in enige mate zicht op welke prioritaire provinciale projecten de grootste
beperkingen zullen ondervinden van de invoering van de PAS? Zo ja, welke projecten zijn dit?

6.

Zijn er naast projecten die beperkingen zullen ondervinden ook projecten in Noord-Holland
die in de ontwikkeling volledig stilgelegd gaan worden?

7.

Kan het College aangeven hoeveel ontwikkelingsruimte de agrarische sector in NoordHolland krijgt en in hoeverre dit tegemoet komt aan de wensen die er in deze sector leven?

8.

Kunt u per project de concrete invloed van de invoering van de PAS op de in de inleiding
genoemde Noord-Hollandse projecten?

9.

Op welke wijze kan volgens u worden gewaarborgd dat de in de inleiding genoemde
provinciale projecten voldoende ontwikkelruimte hebben indien de PAS wordt vastgesteld?
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10. Is het College bekend met de brief van de Staatssecretaris van EZ van 1 april (Kamerstuk 33
669, nr. 41) als reactie op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over de PAS?
In deze brief wordt als essentieel aandachtspunt benoemd, dat grotere projecten effecten kunnen
hebben in verschillende gebieden en dat de zwakste schakel bepalend is voor de vergunbaarheid
van het project, dit n.a.v. een recente conclusie van het Europese Hof.3
De Staatssecretaris geeft aan dat de huidige gebiedsanalyses daarom zekerheidshalve tegen het
licht moeten worden gehouden en dat ‘daarbij zal worden bezien in hoeverre in de
gebiedsanalyses is voorzien in een dergelijke verrekening van effecten op gebiedsniveau,
gerelateerd aan de uitgifte van ontwikkelingsruimte.’
11. Op welke manier kan volgens u worden gewaarborgd dat ook in de gebieden rondom de
eerder genoemde Noord-Hollandse projecten binnen de kaders van de PAS voldoende ruimte
blijft bestaan voor zowel bestaande als nieuwe economische activiteiten?
12. Op welke wijze draagt het College in dit kader bij aan het creëren van de juiste economische
en bestuurlijke omstandigheden voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden van de NoordHollandse economie en werkgelegenheid?
De depositieruimte is per Natura 2000-gebied vastgesteld en toegedeeld. Voor alle PAS-gebieden
zijn daartoe gebiedsanalyses gemaakt. Daarin is per gebied geanalyseerd of de
ontwikkelingsruimte naar verwachting voldoende is om te voldoen aan de ontwikkelbehoefte
vanuit de verschillende sectoren. In gebieden waar dit niet het geval is, is maatwerk nodig.4
13. Kan het College een overzicht geven van de gebieden in Noord-Holland waar de
ontwikkelbehoefte de ontwikkelingsruimte naar verwachting zal overstijgen en voor welke
gebieden en/of projecten maatwerk nodig is?
14. Welke Noord-Hollandse sectoren ondervinden hierbij de grootste beperkingen?
15. Is het College bekend met de vragen van de Tweede Kamerfracties VVD en SGP en de
antwoorden van de Staatssecretaris, waaruit blijkt dat er een tekort lijkt te bestaan tussen de
geformuleerde ontwikkelbehoefte en de meest recente berekeningen van
ontwikkelingsruimte in AERIUS 1.6.?5
16. Is het College bereid om de Staatssecretaris op korte termijn te voorzien in alle benodigde
informatie op detailniveau zodat voor de betrokken Noord-Hollandse gebieden een zuivere
berekening kan plaatsvinden?
17. Is het College voornemens om richting het Rijk te benadrukken dat de PAS een versterking
van ecologische maar vooral ook economische belangen moet dienen, zoals de
Staatsecretaris eveneens verwoord in de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669) op 16 april jl.?
18. Kan het College aangeven in hoeverre Nederland afwijkt van omliggende Europese landen
m.b.t. de omgang met de kritische depositiewaarde van stikstof (KDW), en waarom?

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt:
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Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen willen wij aangeven dat tot inwerkingtreding
van de PAS vergunningverlening Natuurbeschermingswet voor een aantal Natura 2000-gebieden
lastiger zal worden. Vanwege de toename van cumulatie (reeds vergunde activiteiten die nog niet
zijn uitgevoerd bij elkaar opgeteld) in die gebieden is er sprake van de druppel die de emmer
doet overlopen. De gebieden die op dit moment een striktere toetsing en zwaardere
onderbouwing behoeven zijn “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske” en
“Naardermeer”. Nog steeds houden GS in Noord-Holland vast aan de individuele toetsing. De
individuele toetsing heeft eraan bijgedragen, dat vrijwel alle door GS verleende vergunningen
waartegen beroep is ingediend, stand hebben gehouden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, terwijl andere provincies inmiddels te kampen hebben met het opnieuw en
strenger moeten toetsen van reeds verleende vergunningen en deze zullen moeten herroepen.
Vraag 1:
Op 21 mei 2013 heeft GS besloten: “Het ministerie van Economische Zaken per brief te
informeren over ontwikkelingen die leiden tot extra stikstofemissie op Natura2000-gebieden,
zodat het ministerie ontwikkelruimte voor deze stikstofemissie reserveert indien deze
beschikbaar is.”6
Welke ontwikkelingen en/of gebieden zijn in deze brief genoemd en is inmiddels bekend of er
ontwikkelruimte beschikbaar is voor de stikstofemissie in deze gebieden?
Antwoord 1:
Als bijlage 1 treft u de lijst aan met de ontwikkelingen (prioritaire provinciale projecten) die wij
vorig jaar hebben aangeleverd ten behoeve van de berekening van de benodigde
ontwikkelingsruimte door het PAS rekenmodel Aerius, versie 1.6. Inmiddels hebben wij
technische verbeteringen aangebracht in de projectenlijst, ten behoeve van de versie van het
model (Aerius1.7), op basis waarvan het PAS programma wordt vastgesteld. Deze zijn in bijlage 1
ook aangegeven. Wij verwachten medio juni 2014 de resultaten van Aerius 1.7 te hebben.
Vraag 2:
In uw brief aan Provinciale Staten d.d. 7-3-2014 inzake ‘technische briefing Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS)’ schrijft u:
“Van de ontwikkelingsruimte die Aerius berekent per Natura 2000 gebied is een deel apart gezet
voor activiteiten waarvoor geen vergunning wordt aangevraagd (autonome ontwikkelingen,
projecten onder de grenswaarden). Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor prioritaire
projecten van het Rijk (de MIRT projecten) en provincies. Voor wat betreft dat laatste hebben wij
op 23 mei 2013 een provinciale projectenlijst vastgesteld met ca. 70 projecten. Hierover bent u
destijds geïnformeerd.”
Op welke wijze heeft het College de Staten destijds geïnformeerd en is het juist dat de
betreffende provinciale projectenlijst met ca. 70 projecten niet aan de Staten of de commissie
R&M is toegestuurd?
Antwoord 2:
Wij hebben geconstateerd dat wij de lijst destijds niet naar uw Staten of de commissie R&M
hebben toegestuurd. Dit omdat het nog slechts technische input betrof om met behulp van Aerius
een inschatting te maken van de voor deze projecten benodigde ontwikkelingsruimte. Wij hebben
in onze brief van maart j.l. dus per abuis gesteld dat wij u daarover hebben geïnformeerd.
Vraag 3:
Is het College bereid deze lijst op korte termijn aan de Staten te doen toekomen? Zo niet, is het
College bereid om de Staten op andere wijze inzicht te geven in de besluitvorming omtrent deze
‘prioritaire projecten’?
Antwoord 3:
Ja, zie ons antwoord op vraag 1.
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Vraag 4:
Maken de in de inleiding genoemde Noord-Hollandse projecten deel uit van deze lijst?
Antwoord 4:
De meeste wel. Niet op de lijst van 23 mei 2013 stonden:
-

Westfrisiaweg: dit project is al als ‘autonome ontwikkeling’ in de PAS meegenomen,
waardoor er geen ontwikkelingsruimte voor hoeft te worden gereserveerd.

-

Westelijke randweg Alkmaar/ Ontwikkeling westrand Alkmaar: van dit project is eerder al
vastgesteld dat de stikstofemissie geen probleem oplevert.

-

Realisatie Jachthaven Hoorn/ Amsterdam Zuidas: van deze projecten wordt geen
stikstofdepositie voorzien op voor stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden, omdat ze
daar te ver vandaan liggen.

-

Zeetoegang IJmond/ Schiphol: dit zijn rijksprojecten die het rijk zélf heeft opgevoerd.

Vraag 5:
Heeft het College in enige mate zicht op welke prioritaire provinciale projecten de grootste
beperkingen zullen ondervinden van de invoering van de PAS? Zo ja, welke projecten zijn dit?
Antwoord 5:
Nee.
Wij hechten eraan te benadrukken dat de invoering van de PAS in beginsel niet zal leiden tot
beperkingen voor bedoelde projecten, maar juist tot het opheffen van die beperkingen; door de
PAS ontstaat immers ontwikkelingsruimte die het mogelijk maakt projecten te vergunnen op
grond van de Natuurbeschermingswet, waar dat zonder de PAS niet mogelijk zou zijn.
Wanneer medio juni de resultaten van Aerius 1.7 bekend zijn, weten wij in welke mate de
benodigde ruimte daadwerkelijk beschikbaar komt.
Vraag 6:
Zijn er naast projecten die beperkingen zullen ondervinden ook projecten in Noord-Holland die in
de ontwikkeling volledig stilgelegd gaan worden?
Antwoord 6:
Wij verwijzen u naar ons antwoord op vraag 5.
Vraag 7:
Kan het College aangeven hoeveel ontwikkelingsruimte de agrarische sector in Noord-Holland
krijgt en in hoeverre dit tegemoet komt aan de wensen die er in deze sector leven?
Antwoord 7:
Nee. Ook hierover zal Aerius 1.7 medio juni de benodigde informatie leveren.
Vraag 8:
Kunt u per project de concrete invloed van de invoering van de PAS op de in de inleiding
genoemde Noord-Hollandse projecten?
Antwoord 8:
Nee. Wij verwijzen u naar ons antwoord op vraag 5.
Vraag 9:
Op welke wijze kan volgens u worden gewaarborgd dat de in de inleiding genoemde provinciale
projecten voldoende ontwikkelruimte hebben indien de PAS wordt vastgesteld?

Antwoord 9:
Wij spannen ons in om voor deze projecten voldoende ontwikkelingsruimte te reserveren, maar
wij vinden het ook belangrijk dat de agrarische sector zich voldoende kan ontwikkelen. Zolang wij
de resultaten van Aerius 1.7 nog niet kennen kunnen wij niet waarborgen dat de in de inleiding
genoemde provinciale projecten voldoende ontwikkelingsruimte hebben indien de PAS wordt
vastgesteld.
Bij de stemming over de wijziging van de Natuurbeschermingswet met het oog op de PAS op 24
april j.l. is amendement 85 aangenomen, dat Rijk en provincies verplicht om uitsluitend projecten
die ‘aantoonbaar van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang’ zijn als prioritair aan te
merken en er bij de keuze van die projecten rekening mee te houden dat er voldoende ‘vrije
ruimte’ overblijft voor de landbouw. Deze verplichting zal een rol spelen als wij in september – als
wij aan Staatssecretaris Dijksma moeten aangeven of wij kunnen instemmen met het ter inzage
leggen van de ontwerp PAS- besluiten over de lijst van prioritaire provinciale projecten waarvoor
wij daadwerkelijk ontwikkelingsruimte willen reserveren.
Vraag 10:
Is het College bekend met de brief van de Staatssecretaris van EZ van 1 april (Kamerstuk 33 669,
nr. 41) als reactie op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over de PAS?
Antwoord 10:
Ja.
Vraag 11:
In deze brief wordt als essentieel aandachtspunt benoemd, dat grotere projecten effecten kunnen
hebben in verschillende gebieden en dat de zwakste schakel bepalend is voor de vergunbaarheid
van het project, dit n.a.v. een recente conclusie van het Europese Hof.7
De Staatssecretaris geeft aan dat de huidige gebiedsanalyses daarom zekerheidshalve tegen het
licht moeten worden gehouden en dat ‘daarbij zal worden bezien in hoeverre in de
gebiedsanalyses is voorzien in een dergelijke verrekening van effecten op gebiedsniveau,
gerelateerd aan de uitgifte van ontwikkelingsruimte.’
Op welke manier kan volgens u worden gewaarborgd dat ook in de gebieden rondom de eerder
genoemde Noord-Hollandse projecten binnen de kaders van de PAS voldoende ruimte blijft
bestaan voor zowel bestaande als nieuwe economische activiteiten?
Antwoord 11:
Naar aanleiding van de door u aangehaalde passage uit de brief van staatssecretaris Dijksma
lichten Rijk en provincies op dit moment alle gebiedsanalyses door op onder andere het
genoemde punt. Hiermee wordt bereikt dat de gebiedsanalyses voldoende ecologisch
onderbouwen dat de voor de genoemde projecten gereserveerde ontwikkelingsruimte
daadwerkelijk kan worden uitgegeven in het kader van vergunningverlening op grond van de
Natuurbeschermingswet voor deze projecten, zonder dat dat leidt tot achteruitgang van de
natuur. Wij verwijzen u voorts naar ons antwoord op vraag 9.
Overigens richt de PAS zich uitsluitend op het weer mogelijk maken van nieuwe economische
activiteiten; bestaande activiteiten staan niet ter discussie.
Vraag 12:
Op welke wijze draagt het College in dit kader bij aan het creëren van de juiste economische en
bestuurlijke omstandigheden voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden van de Noord-Hollandse
economie en werkgelegenheid?
Antwoord 12:
Het doel van de PAS is om, ondanks de huidige overbelasting van veel Natura 2000 gebieden met
stikstof, de moeizame vergunningverlening voor nieuwe projecten die tot een toename van die
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stikstofbelasting leiden, weer vlot te trekken. Hiertoe worden generieke maatregelen genomen
om de stikstofdepositie verder te laten dalen dan volgens het al voorgenomen beleid het geval
zou zijn. Ook worden herstelmaatregelen in de natuur genomen om achteruitgang van de natuur
door de overbelasting met stikstof te voorkomen. Deze beide typen maatregelen leveren samen
ontwikkelingsruimte op waarmee economische ontwikkelingen vergunbaar worden op grond van
de Natuurbeschermingswet. Door op voorhand ontwikkelingsruimte te reserveren voor
economische projecten die wij prioritair achten én voor de agrarische sector, dragen wij bij aan
het creëren van de juiste economische en bestuurlijke omstandigheden voor optimale
ontwikkelingsmogelijkheden van de Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid.
Vraag 13:
De depositieruimte is per Natura 2000-gebied vastgesteld en toegedeeld. Voor alle PAS-gebieden
zijn daartoe gebiedsanalyses gemaakt. Daarin is per gebied geanalyseerd of de
ontwikkelingsruimte naar verwachting voldoende is om te voldoen aan de ontwikkelbehoefte
vanuit de verschillende sectoren. In gebieden waar dit niet het geval is, is maatwerk nodig.8
Kan het College een overzicht geven van de gebieden in Noord-Holland waar de
ontwikkelbehoefte de ontwikkelingsruimte naar verwachting zal overstijgen en voor welke
gebieden en/of projecten maatwerk nodig is?
Antwoord 13:
Nee. Wij verwijzen u naar ons antwoord op vraag 5.
Vraag 14:
Welke Noord-Hollandse sectoren ondervinden hierbij de grootste beperkingen?
Antwoord 14:
Ook hiervoor verwijzen wij u naar ons antwoord op vraag 5.
Vraag 15:
Is het College bekend met de vragen van de Tweede Kamerfracties VVD en SGP en de antwoorden
van de Staatssecretaris, waaruit blijkt dat er een tekort lijkt te bestaan tussen de geformuleerde
ontwikkelbehoefte en de meest recente berekeningen van ontwikkelingsruimte in AERIUS 1.6.?9
Antwoord 15:
Ja.
Vraag 16:
Is het College bereid om de Staatssecretaris op korte termijn te voorzien in alle benodigde
informatie op detailniveau zodat voor de betrokken Noord-Hollandse gebieden een zuivere
berekening kan plaatsvinden?
Antwoord 16:
Ja, dat hebben wij inmiddels gedaan, zie ons antwoord op vraag 1.
Vraag 17:
Is het College voornemens om richting het Rijk te benadrukken dat de PAS een versterking van
ecologische maar vooral ook economische belangen moet dienen, zoals de Staatsecretaris
eveneens verwoord in de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669) op 16 april jl.?
Antwoord 17:
Ja, het Rijk en de twaalf provincies onderschrijven unaniem dit dubbeldoel van de PAS. Wij
hechten dan ook aan een snelle invoering van de PAS, maar zijn afhankelijk van het landelijke
proces, dat op dit moment voorziet in definitieve besluitvorming eind dit jaar.
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Vraag 18:
Kan het College aangeven in hoeverre Nederland afwijkt van omliggende Europese landen m.b.t.
de omgang met de kritische depositiewaarde van stikstof (KDW), en waarom?
Antwoord 18:
Hiervoor verwijzen wij naar de pagina’s 10 en 11 van de brief van staatssecretaris Dijksma van 1
april j.l., waaraan u refereert in de vragen 10 en 15.

Nr.

Project

Aanleverdatum 23 mei 2013

Aanleverdatum 14 april 2014

Type project

1
2
3
4
5
6

Gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder
Ter Sype (Gemeente Wijdemeren)
Reigersborg (gem. Drechterland)
De Bangert/Oosterpolder (gem. Hoorn)
Nieuwe Strandwal, Zuiderloo, Heiloo en Limmen
Crailo- woningbouw

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw

Project

Aanleverdatum 23 mei 2013

Aanleverdatum 14 april 2014

Type project

Toename wegverkeer door verwachte groei Westpoort
Duinpolderweg- Noorderlijk alternatief
Verbindingsweg A8 & A9
HOV Huizen (busbaan)

x
x
x
x

x
x
x
x

Infrastructuur
Infrastructuur
Infrastructuur
Infrastructuur

Project

Aanleverdatum 23 mei 2013

Aanleverdatum 14 april 2014

Type project

Averijhaven 2 Mton, bulkschip oost: deel HAVEN AMSTERDAM
Averijhaven 2 Mton, kraan oost: deel HAVEN AMSTERDAM
Uitbreiden Averijhaven 4,56 Mton, bulkschip oost: deel HAVEN AMSTERDAM
Uitbreiden Averijhaven 4,56 Mton, kraan oost: deel HAVEN AMSTERDAM
Haven Amsterdam (Westpoort) : deel HAVEN AMSTERDAM
Haven Amsterdam (Hoogtij): deel HAVEN Amsterdam
Tata Steel
Boekelermeer (Noord+ Zuid fase 1 +2 + Heiloo), Alkmaar en Heiloo
Nieuw bedrijventerrein A4 Zone West, Haarlemmermeer
Nieuw bedrijventerrein De Baanstee Noord, Purmerend
Nieuw bedrijventerrein Distriport Noord-Holland, Koggenland
Nieuw bedrijventerrein De Vaandel, Heerhugowaard
Nieuw bedrijventerrein Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Hollands Kroon
De President, Haarlemmermeer
Agriport A7, Hollands Kroon
Amstelveen Zuid (N201), Amstelveen
Schiphol Logistics Park, Haarlemmermeer
Greenpark Aalsmeer, Aalsmeer
De Liede (nieuw), Haarlemmermeer
Airport Business Park Amsterdam Osdorp, Amsterdam
Herontwikkeling bedrijventerrein Hembrug, Zaanstad
De Loeten, Amstelveen
Waarderpolder, Haarlem
Grote Hout, NAM, Velsen
IJmond Haven, Velsen
Cruquius-Zuid, Haarlemmermeer
Terrein(En) Zeehaven IJmuiden NV, Velsen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

BusinessPark27, Blaricum
Bedrijventerrein Andijk Zuid, Medemblik
Kooypunt, Den Helder
Nieuw bedrijventerrein Schepenwijk 2, Enkhuizen
Nieuw bedrijventerrein Oosthuizerweg Uitbreiding, Edam-Volendam

x
x
x
x
x

Hoogtij, Zaanstad
Nieuw bedrijventerrein Hoogtij (kadegebonden), Zaanstad
Sloterdijk III-Noord, Amsterdam
Sloterdijk III-Zuid, Amsterdam
Haven Amsterdam (Westpoort), Amsterdam
Expertisecentrum (biomassavergassing)

x
x
x
x
x
x

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat, Hollands Kroon
Nieuw bedrijventerrein Robbenplaat Zuid Zuid, Hollands Kroon
Nieuw bedrijventerrein De Veken 4, fase2, Opmeer

x
x
x

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Reden verwijdering
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Maximale bijdrage betreft geen stikstofgevoelig gebied
Reden verwijdering
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Overlap met ander project
Reden verwijdering
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

Breekland, Langedijk
Polanenpark, Haarlemmerliede C.A
Het Venster, Hollands Kroon
Nieuw bedrijventerrein De Hoek Noord, Haarlemmermeer
Nieuw bedrijventerrein Crailo/A1, Hilversum
Nieuw bedrijventerrein Het Zevenhuis, Hoorn
Nieuw bedrijventerrein Groenenbergterrein, Haarlemmermeer
Zuiderhout, Zaanstad
Nieuw bedrijventerrein Tender-uitbreiding, Medemblik
Nieuw bedrijventerrein Wilhelminahoeve, Haarlemmermeer
Nieuw bedrijventerrein De Veken 3+, Opmeer
Lagedijk, Schagen
Schiphol-Zuidoost, Haarlemmermeer
Nieuw bedrijventerrein Oude Meer, Haarlemmermeer
Cornelis Douwesterrein, Amsterdam
Nieuw bedrijventerrein De Veken 4,fase1, Opmeer
Nieuw bedrijventerrein Kruiswijk III, Hollands Kroon
Dirksz Admiraal Uitbreiding, Den Helder
Nieuw bedrijventerrein Kolksluis 2, Schagen
Witte Paal, Schagen
Nieuw bedrijventerrein Broekhorn, Heerhugowaard
Nieuw bedrijventerrein Overspoor-Oost uitbreiding 2e fase, Medemblik

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Maximale bijdrage gebied < 1 mol
Maximale bijdrage gebied < 1 mol
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Vragen nr. 50
Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 20 mei 2014
Vragen van de heer mr. F.H. Hansen en de heer J.H. Köhne (VVD), inzake ‘invloed van de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op grote economische projecten in de Provincie NoordHolland’.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat 24 april 2014 door de leden van Provinciale Staten, de heer
mr. F.H. Hansen en de heer J.H. Köhne (VVD), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn
ingekomen.

Inleiding:
Door verkeer, landbouw en industrie komt in de meeste Natura 2000-gebieden te veel stikstof
terecht. Daardoor gaat het leefgebied van kwetsbare beschermde plant- en diersoorten achteruit.
Dat beperkt de mogelijkheden voor het verlenen van een Natuurbeschermingswetvergunning voor
activiteiten die tot een toename van de stikstofbelasting leiden. Daarom werken het Rijk en de
provincies aan een landelijke stikstofaanpak, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Doel is om aan de ene kant verdere achteruitgang van kwetsbare natuur te voorkomen, maar aan
de andere kant ervoor te zorgen dat economische ontwikkeling mogelijk blijft. Door het nemen
van genoeg beschermingsmaatregelen ontstaat weer ‘ontwikkelingsruimte’ voor de agrarische
sector en voor andere sectoren die stikstof uitstoten in de omgeving van Natura 2000-gebieden.
In het programma staan onder meer de brongerichte en herstelmaatregelen vermeld, die nodig
zijn om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Het programma geeft ook
duidelijkheid over de verdeling van de ontwikkelingsruimte. Voor het bepalen van de hoogte van
de ontwikkelruimte wordt een rekenmodel gebruikt: Aerius.1
In de Provincie Noord-Holland wordt momenteel uitvoering gegeven aan verschillende ruimtelijke
projecten die niet alleen van groot belang zijn voor de Noord-Hollandse economie, maar ook voor
de BV Nederland. Naar verwachting zullen deze belangrijke projecten een toename van
stikstofemissie en –depositie veroorzaken. Deze projecten betreffen infrastructuur, woningbouw,
landbouw en bedrijven- en industrieterreinen en bevinden zich in verschillende fasen van
ontwikkeling.
Over de wetswijziging met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof zal op 24 april
2014 in de Tweede Kamer gestemd worden.
De VVD maakt zich door de mogelijk zeer beperkende invloed van de PAS ernstig zorgen over de
continuïteit van bedrijfsvoering voor de agrarische sector en onder andere de volgende NoordHollandse projecten:





1

Westfrisiaweg
Duinpolderweg
Aansluiting A8/A9
Westelijke Randweg Alkmaar
Ontwikkeling Westrand Alkmaar

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Natura-2000/Over-Natura-2000-1/Stikstof.htm












Agriport A7
Bloemendalerpolder
Noordzeekanaalgebied
Zeetoegang IJmond (Tweede Zeesluis IJmuiden)
Haven Den Helder
Ontwikkeling bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar/Heiloo
Bedrijventerrein Zevenhuis Hoorn
Realisatie Jachthaven Hoorn
Amsterdam Zuidas
Schiphol

Vragen:
Op 21 mei 2013 heeft GS besloten: “Het ministerie van Economische Zaken per brief te
informeren over ontwikkelingen die leiden tot extra stikstofemissie op Natura2000-gebieden,
zodat het ministerie ontwikkelruimte voor deze stikstofemissie reserveert indien deze
beschikbaar is.”2
1.

Welke ontwikkelingen en/of gebieden zijn in deze brief genoemd en is inmiddels bekend of
er ontwikkelruimte beschikbaar is voor de stikstofemissie in deze gebieden?

In uw brief aan Provinciale Staten d.d. 7-3-2014 inzake ‘technische briefing Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS)’ schrijft u:
“Van de ontwikkelingsruimte die Aerius berekent per Natura 2000 gebied is een deel apart gezet
voor activiteiten waarvoor geen vergunning wordt aangevraagd (autonome ontwikkelingen,
projecten onder de grenswaarden). Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor prioritaire
projecten van het Rijk (de MIRT projecten) en provincies. Voor wat betreft dat laatste hebben wij
op 23 mei 2013 een provinciale projectenlijst vastgesteld met ca. 70 projecten. Hierover bent u
destijds geïnformeerd.”
2.

Op welke wijze heeft het College de Staten destijds geïnformeerd en is het juist dat de
betreffende provinciale projectenlijst met ca. 70 projecten niet aan de Staten of de
commissie R&M is toegestuurd?

3.

Is het College bereid deze lijst op korte termijn aan de Staten te doen toekomen? Zo niet, is
het College bereid om de Staten op andere wijze inzicht te geven in de besluitvorming
omtrent deze ‘prioritaire projecten’?

4.

Maken de in de inleiding genoemde Noord-Hollandse projecten deel uit van deze lijst?

5.

Heeft het College in enige mate zicht op welke prioritaire provinciale projecten de grootste
beperkingen zullen ondervinden van de invoering van de PAS? Zo ja, welke projecten zijn dit?

6.

Zijn er naast projecten die beperkingen zullen ondervinden ook projecten in Noord-Holland
die in de ontwikkeling volledig stilgelegd gaan worden?

7.

Kan het College aangeven hoeveel ontwikkelingsruimte de agrarische sector in NoordHolland krijgt en in hoeverre dit tegemoet komt aan de wensen die er in deze sector leven?

8.

Kunt u per project de concrete invloed van de invoering van de PAS op de in de inleiding
genoemde Noord-Hollandse projecten?

9.

Op welke wijze kan volgens u worden gewaarborgd dat de in de inleiding genoemde
provinciale projecten voldoende ontwikkelruimte hebben indien de PAS wordt vastgesteld?
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10. Is het College bekend met de brief van de Staatssecretaris van EZ van 1 april (Kamerstuk 33
669, nr. 41) als reactie op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over de PAS?
In deze brief wordt als essentieel aandachtspunt benoemd, dat grotere projecten effecten kunnen
hebben in verschillende gebieden en dat de zwakste schakel bepalend is voor de vergunbaarheid
van het project, dit n.a.v. een recente conclusie van het Europese Hof.3
De Staatssecretaris geeft aan dat de huidige gebiedsanalyses daarom zekerheidshalve tegen het
licht moeten worden gehouden en dat ‘daarbij zal worden bezien in hoeverre in de
gebiedsanalyses is voorzien in een dergelijke verrekening van effecten op gebiedsniveau,
gerelateerd aan de uitgifte van ontwikkelingsruimte.’
11. Op welke manier kan volgens u worden gewaarborgd dat ook in de gebieden rondom de
eerder genoemde Noord-Hollandse projecten binnen de kaders van de PAS voldoende ruimte
blijft bestaan voor zowel bestaande als nieuwe economische activiteiten?
12. Op welke wijze draagt het College in dit kader bij aan het creëren van de juiste economische
en bestuurlijke omstandigheden voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden van de NoordHollandse economie en werkgelegenheid?
De depositieruimte is per Natura 2000-gebied vastgesteld en toegedeeld. Voor alle PAS-gebieden
zijn daartoe gebiedsanalyses gemaakt. Daarin is per gebied geanalyseerd of de
ontwikkelingsruimte naar verwachting voldoende is om te voldoen aan de ontwikkelbehoefte
vanuit de verschillende sectoren. In gebieden waar dit niet het geval is, is maatwerk nodig.4
13. Kan het College een overzicht geven van de gebieden in Noord-Holland waar de
ontwikkelbehoefte de ontwikkelingsruimte naar verwachting zal overstijgen en voor welke
gebieden en/of projecten maatwerk nodig is?
14. Welke Noord-Hollandse sectoren ondervinden hierbij de grootste beperkingen?
15. Is het College bekend met de vragen van de Tweede Kamerfracties VVD en SGP en de
antwoorden van de Staatssecretaris, waaruit blijkt dat er een tekort lijkt te bestaan tussen de
geformuleerde ontwikkelbehoefte en de meest recente berekeningen van
ontwikkelingsruimte in AERIUS 1.6.?5
16. Is het College bereid om de Staatssecretaris op korte termijn te voorzien in alle benodigde
informatie op detailniveau zodat voor de betrokken Noord-Hollandse gebieden een zuivere
berekening kan plaatsvinden?
17. Is het College voornemens om richting het Rijk te benadrukken dat de PAS een versterking
van ecologische maar vooral ook economische belangen moet dienen, zoals de
Staatsecretaris eveneens verwoord in de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669) op 16 april jl.?
18. Kan het College aangeven in hoeverre Nederland afwijkt van omliggende Europese landen
m.b.t. de omgang met de kritische depositiewaarde van stikstof (KDW), en waarom?

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt:
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Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen willen wij aangeven dat tot inwerkingtreding
van de PAS vergunningverlening Natuurbeschermingswet voor een aantal Natura 2000-gebieden
lastiger zal worden. Vanwege de toename van cumulatie (reeds vergunde activiteiten die nog niet
zijn uitgevoerd bij elkaar opgeteld) in die gebieden is er sprake van de druppel die de emmer
doet overlopen. De gebieden die op dit moment een striktere toetsing en zwaardere
onderbouwing behoeven zijn “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske” en
“Naardermeer”. Nog steeds houden GS in Noord-Holland vast aan de individuele toetsing. De
individuele toetsing heeft eraan bijgedragen, dat vrijwel alle door GS verleende vergunningen
waartegen beroep is ingediend, stand hebben gehouden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, terwijl andere provincies inmiddels te kampen hebben met het opnieuw en
strenger moeten toetsen van reeds verleende vergunningen en deze zullen moeten herroepen.
Vraag 1:
Op 21 mei 2013 heeft GS besloten: “Het ministerie van Economische Zaken per brief te
informeren over ontwikkelingen die leiden tot extra stikstofemissie op Natura2000-gebieden,
zodat het ministerie ontwikkelruimte voor deze stikstofemissie reserveert indien deze
beschikbaar is.”6
Welke ontwikkelingen en/of gebieden zijn in deze brief genoemd en is inmiddels bekend of er
ontwikkelruimte beschikbaar is voor de stikstofemissie in deze gebieden?
Antwoord 1:
Als bijlage 1 treft u de lijst aan met de ontwikkelingen (prioritaire provinciale projecten) die wij
vorig jaar hebben aangeleverd ten behoeve van de berekening van de benodigde
ontwikkelingsruimte door het PAS rekenmodel Aerius, versie 1.6. Inmiddels hebben wij
technische verbeteringen aangebracht in de projectenlijst, ten behoeve van de versie van het
model (Aerius1.7), op basis waarvan het PAS programma wordt vastgesteld. Deze zijn in bijlage 1
ook aangegeven. Wij verwachten medio juni 2014 de resultaten van Aerius 1.7 te hebben.
Vraag 2:
In uw brief aan Provinciale Staten d.d. 7-3-2014 inzake ‘technische briefing Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS)’ schrijft u:
“Van de ontwikkelingsruimte die Aerius berekent per Natura 2000 gebied is een deel apart gezet
voor activiteiten waarvoor geen vergunning wordt aangevraagd (autonome ontwikkelingen,
projecten onder de grenswaarden). Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor prioritaire
projecten van het Rijk (de MIRT projecten) en provincies. Voor wat betreft dat laatste hebben wij
op 23 mei 2013 een provinciale projectenlijst vastgesteld met ca. 70 projecten. Hierover bent u
destijds geïnformeerd.”
Op welke wijze heeft het College de Staten destijds geïnformeerd en is het juist dat de
betreffende provinciale projectenlijst met ca. 70 projecten niet aan de Staten of de commissie
R&M is toegestuurd?
Antwoord 2:
Wij hebben geconstateerd dat wij de lijst destijds niet naar uw Staten of de commissie R&M
hebben toegestuurd. Dit omdat het nog slechts technische input betrof om met behulp van Aerius
een inschatting te maken van de voor deze projecten benodigde ontwikkelingsruimte. Wij hebben
in onze brief van maart j.l. dus per abuis gesteld dat wij u daarover hebben geïnformeerd.
Vraag 3:
Is het College bereid deze lijst op korte termijn aan de Staten te doen toekomen? Zo niet, is het
College bereid om de Staten op andere wijze inzicht te geven in de besluitvorming omtrent deze
‘prioritaire projecten’?
Antwoord 3:
Ja, zie ons antwoord op vraag 1.
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Vraag 4:
Maken de in de inleiding genoemde Noord-Hollandse projecten deel uit van deze lijst?
Antwoord 4:
De meeste wel. Niet op de lijst van 23 mei 2013 stonden:
-

Westfrisiaweg: dit project is al als ‘autonome ontwikkeling’ in de PAS meegenomen,
waardoor er geen ontwikkelingsruimte voor hoeft te worden gereserveerd.

-

Westelijke randweg Alkmaar/ Ontwikkeling westrand Alkmaar: van dit project is eerder al
vastgesteld dat de stikstofemissie geen probleem oplevert.

-

Realisatie Jachthaven Hoorn/ Amsterdam Zuidas: van deze projecten wordt geen
stikstofdepositie voorzien op voor stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden, omdat ze
daar te ver vandaan liggen.

-

Zeetoegang IJmond/ Schiphol: dit zijn rijksprojecten die het rijk zélf heeft opgevoerd.

Vraag 5:
Heeft het College in enige mate zicht op welke prioritaire provinciale projecten de grootste
beperkingen zullen ondervinden van de invoering van de PAS? Zo ja, welke projecten zijn dit?
Antwoord 5:
Nee.
Wij hechten eraan te benadrukken dat de invoering van de PAS in beginsel niet zal leiden tot
beperkingen voor bedoelde projecten, maar juist tot het opheffen van die beperkingen; door de
PAS ontstaat immers ontwikkelingsruimte die het mogelijk maakt projecten te vergunnen op
grond van de Natuurbeschermingswet, waar dat zonder de PAS niet mogelijk zou zijn.
Wanneer medio juni de resultaten van Aerius 1.7 bekend zijn, weten wij in welke mate de
benodigde ruimte daadwerkelijk beschikbaar komt.
Vraag 6:
Zijn er naast projecten die beperkingen zullen ondervinden ook projecten in Noord-Holland die in
de ontwikkeling volledig stilgelegd gaan worden?
Antwoord 6:
Wij verwijzen u naar ons antwoord op vraag 5.
Vraag 7:
Kan het College aangeven hoeveel ontwikkelingsruimte de agrarische sector in Noord-Holland
krijgt en in hoeverre dit tegemoet komt aan de wensen die er in deze sector leven?
Antwoord 7:
Nee. Ook hierover zal Aerius 1.7 medio juni de benodigde informatie leveren.
Vraag 8:
Kunt u per project de concrete invloed van de invoering van de PAS op de in de inleiding
genoemde Noord-Hollandse projecten?
Antwoord 8:
Nee. Wij verwijzen u naar ons antwoord op vraag 5.
Vraag 9:
Op welke wijze kan volgens u worden gewaarborgd dat de in de inleiding genoemde provinciale
projecten voldoende ontwikkelruimte hebben indien de PAS wordt vastgesteld?

Antwoord 9:
Wij spannen ons in om voor deze projecten voldoende ontwikkelingsruimte te reserveren, maar
wij vinden het ook belangrijk dat de agrarische sector zich voldoende kan ontwikkelen. Zolang wij
de resultaten van Aerius 1.7 nog niet kennen kunnen wij niet waarborgen dat de in de inleiding
genoemde provinciale projecten voldoende ontwikkelingsruimte hebben indien de PAS wordt
vastgesteld.
Bij de stemming over de wijziging van de Natuurbeschermingswet met het oog op de PAS op 24
april j.l. is amendement 85 aangenomen, dat Rijk en provincies verplicht om uitsluitend projecten
die ‘aantoonbaar van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang’ zijn als prioritair aan te
merken en er bij de keuze van die projecten rekening mee te houden dat er voldoende ‘vrije
ruimte’ overblijft voor de landbouw. Deze verplichting zal een rol spelen als wij in september – als
wij aan Staatssecretaris Dijksma moeten aangeven of wij kunnen instemmen met het ter inzage
leggen van de ontwerp PAS- besluiten over de lijst van prioritaire provinciale projecten waarvoor
wij daadwerkelijk ontwikkelingsruimte willen reserveren.
Vraag 10:
Is het College bekend met de brief van de Staatssecretaris van EZ van 1 april (Kamerstuk 33 669,
nr. 41) als reactie op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over de PAS?
Antwoord 10:
Ja.
Vraag 11:
In deze brief wordt als essentieel aandachtspunt benoemd, dat grotere projecten effecten kunnen
hebben in verschillende gebieden en dat de zwakste schakel bepalend is voor de vergunbaarheid
van het project, dit n.a.v. een recente conclusie van het Europese Hof.7
De Staatssecretaris geeft aan dat de huidige gebiedsanalyses daarom zekerheidshalve tegen het
licht moeten worden gehouden en dat ‘daarbij zal worden bezien in hoeverre in de
gebiedsanalyses is voorzien in een dergelijke verrekening van effecten op gebiedsniveau,
gerelateerd aan de uitgifte van ontwikkelingsruimte.’
Op welke manier kan volgens u worden gewaarborgd dat ook in de gebieden rondom de eerder
genoemde Noord-Hollandse projecten binnen de kaders van de PAS voldoende ruimte blijft
bestaan voor zowel bestaande als nieuwe economische activiteiten?
Antwoord 11:
Naar aanleiding van de door u aangehaalde passage uit de brief van staatssecretaris Dijksma
lichten Rijk en provincies op dit moment alle gebiedsanalyses door op onder andere het
genoemde punt. Hiermee wordt bereikt dat de gebiedsanalyses voldoende ecologisch
onderbouwen dat de voor de genoemde projecten gereserveerde ontwikkelingsruimte
daadwerkelijk kan worden uitgegeven in het kader van vergunningverlening op grond van de
Natuurbeschermingswet voor deze projecten, zonder dat dat leidt tot achteruitgang van de
natuur. Wij verwijzen u voorts naar ons antwoord op vraag 9.
Overigens richt de PAS zich uitsluitend op het weer mogelijk maken van nieuwe economische
activiteiten; bestaande activiteiten staan niet ter discussie.
Vraag 12:
Op welke wijze draagt het College in dit kader bij aan het creëren van de juiste economische en
bestuurlijke omstandigheden voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden van de Noord-Hollandse
economie en werkgelegenheid?
Antwoord 12:
Het doel van de PAS is om, ondanks de huidige overbelasting van veel Natura 2000 gebieden met
stikstof, de moeizame vergunningverlening voor nieuwe projecten die tot een toename van die
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stikstofbelasting leiden, weer vlot te trekken. Hiertoe worden generieke maatregelen genomen
om de stikstofdepositie verder te laten dalen dan volgens het al voorgenomen beleid het geval
zou zijn. Ook worden herstelmaatregelen in de natuur genomen om achteruitgang van de natuur
door de overbelasting met stikstof te voorkomen. Deze beide typen maatregelen leveren samen
ontwikkelingsruimte op waarmee economische ontwikkelingen vergunbaar worden op grond van
de Natuurbeschermingswet. Door op voorhand ontwikkelingsruimte te reserveren voor
economische projecten die wij prioritair achten én voor de agrarische sector, dragen wij bij aan
het creëren van de juiste economische en bestuurlijke omstandigheden voor optimale
ontwikkelingsmogelijkheden van de Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid.
Vraag 13:
De depositieruimte is per Natura 2000-gebied vastgesteld en toegedeeld. Voor alle PAS-gebieden
zijn daartoe gebiedsanalyses gemaakt. Daarin is per gebied geanalyseerd of de
ontwikkelingsruimte naar verwachting voldoende is om te voldoen aan de ontwikkelbehoefte
vanuit de verschillende sectoren. In gebieden waar dit niet het geval is, is maatwerk nodig.8
Kan het College een overzicht geven van de gebieden in Noord-Holland waar de
ontwikkelbehoefte de ontwikkelingsruimte naar verwachting zal overstijgen en voor welke
gebieden en/of projecten maatwerk nodig is?
Antwoord 13:
Nee. Wij verwijzen u naar ons antwoord op vraag 5.
Vraag 14:
Welke Noord-Hollandse sectoren ondervinden hierbij de grootste beperkingen?
Antwoord 14:
Ook hiervoor verwijzen wij u naar ons antwoord op vraag 5.
Vraag 15:
Is het College bekend met de vragen van de Tweede Kamerfracties VVD en SGP en de antwoorden
van de Staatssecretaris, waaruit blijkt dat er een tekort lijkt te bestaan tussen de geformuleerde
ontwikkelbehoefte en de meest recente berekeningen van ontwikkelingsruimte in AERIUS 1.6.?9
Antwoord 15:
Ja.
Vraag 16:
Is het College bereid om de Staatssecretaris op korte termijn te voorzien in alle benodigde
informatie op detailniveau zodat voor de betrokken Noord-Hollandse gebieden een zuivere
berekening kan plaatsvinden?
Antwoord 16:
Ja, dat hebben wij inmiddels gedaan, zie ons antwoord op vraag 1.
Vraag 17:
Is het College voornemens om richting het Rijk te benadrukken dat de PAS een versterking van
ecologische maar vooral ook economische belangen moet dienen, zoals de Staatsecretaris
eveneens verwoord in de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669) op 16 april jl.?
Antwoord 17:
Ja, het Rijk en de twaalf provincies onderschrijven unaniem dit dubbeldoel van de PAS. Wij
hechten dan ook aan een snelle invoering van de PAS, maar zijn afhankelijk van het landelijke
proces, dat op dit moment voorziet in definitieve besluitvorming eind dit jaar.
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Vraag 18:
Kan het College aangeven in hoeverre Nederland afwijkt van omliggende Europese landen m.b.t.
de omgang met de kritische depositiewaarde van stikstof (KDW), en waarom?
Antwoord 18:
Hiervoor verwijzen wij naar de pagina’s 10 en 11 van de brief van staatssecretaris Dijksma van 1
april j.l., waaraan u refereert in de vragen 10 en 15.

Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 11 september 2014 13:11
Remkes, dhr. J.W. (Johan); Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van;
);

Onderwerp:
Bijlagen:

Stukken auditstuurgroep 17 september 2014
Agenda Auditstuurgroep 20140917.pdf; Status onderzoeken IA 20140721.pdf;
Visitatie 20140910.pdf; 460378 Notitie Auditopvolging per 1 september 2014
20140828 combi.pdf; Onderzoeksrapport Evaluatie vast onderhoud contracten
20140911 def.pdf

Beste leden van de auditstuurgroep,
Hierbij stuur ik de stukken voor de auditstuurgroep van 17 september 2014.
Vriendelijke groeten,

Provincie Noord-Holland
Bezoekadres: Houtplein 33, Haarlem
Postadres: Postbus 123, 2000 MD Haarlem
Telefoon: 023-5143108
E-mail:

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Statengriffie <statengriffie@noord-holland.nl>
maandag 22 december 2014 10:16
Persoverzicht
Persoverzicht 22 december.pdf

Geachte Statenleden, duo-commissieleden en fractiemedewerkers,
Bijgaand ontvangt u het persoverzicht van vandaag, maandag 22 december 2014.
Met vriendelijke groet,

Statengriffie Provincie Noord-Holland

Copyright/Disclaimer
"De auteursrechten van de bijgesloten artikelen zijn voorbehouden. Het gebruik van dit artikel dient beperkt te
blijven tot het lezen, downloaden en printen ervan. Vermenigvuldiging of distributie van dit artikel evenals het
doorgeven ervan aan personen of organisaties die niet tot de provincie Noord-Holland behoren is niet
toegestaan"
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Den Haag Vandaag
Risico van uitbraak vogelgriep is niet weg
Trouw 22-12-2014
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BART
ZUIDERVAART,
REDACTIE
POLITIEK
Grote zorgen over besmettingen in
Duitsland
Paniek in Duitsland. Binnen een week
tijd is voor de tweede keer vogelgriep
op een veehouderij ontdekt. Vrijdag
werd het virus aangetroffen op een
boerderij in Meppen met 10.000
eenden. Het gaat om de gevaarlijke
variant H5N8.
Enkele dagen eerder raakte een
kalkoenfokkerij (20.000 dieren) in het
Duitse district Cloppenburg met
vogelgriep besmet. Ook daar betrof
het
de
gevaarlijke
en
zeer
besmettelijke variant.
Paniek
in
Duitsland
betekent
bezorgdheid in het buurland. Beide
besmette bedrijven liggen enkele
tientallen
kilometers
van
de
Nederlandse grens. En dat terwijl de
situatie hier net rustig werd.
Hoe zit het met de besmettingen in
Nederland?
De laatste keer dat hier vogelgriep
werd ontdekt, was drie weken
geleden. Een pluimveebedrijf met
28.000 dieren in Zoeterwoude moest
worden geruimd. Sindsdien lijkt de
situatie onder controle. Het ministerie
van economische zaken heeft de
sector wekenlang zware maatregelen

opgelegd, variërend van
vervoersverboden
tot
hygiëneregels.

fok- en
strenge

Het toeval wil dat staatssecretaris
Sharon Dijksma (landbouw) juist dit
weekend de maatregelen heeft
versoepeld. De gebieden rond
Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen,
waar vorige maand de vogelgriep is
opgedoken, worden weer vrijgegeven.
Wat voorlopig van kracht blijft, is het
strenge hygiënevoorschrift. 'Ik roep de
sector
nogmaals
op
alle
hygiënemaatregelen in acht te
nemen', schrijft Dijksma dit weekend
in een Kamerbrief. Ook het vervoer
tussen
pluimveebedrijven
blijft
beperkt. Per rit mag maximaal één
bedrijf worden bezocht, waarna
vrachtwagens
gereinigd
moeten
worden.
Tentoonstellingen
met
gevogelte blijven voorlopig verboden.
Wat
betekenen
de
Duitse
besmettingen voor Nederland?
Er zijn geen directe gevolgen, laat de
woordvoerder van Dijksma weten.
Duitsland is door Europa verplicht om
maatregelen te nemen, zoals het
instellen van een 10-kilometer-zone.
'Pas als vogelgriep dichter dan die 10
km van de grens opduikt, zijn
eventuele maatregelen in Nederland
weer aan de orde.'
Landen
Tuinbouworganisatie
Nederland (LTO) maakt zich 'grote
zorgen' over de Duitse besmettingen.
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Voorzitter Eric Hubers van de
vakgroep pluimveehouderij zegt: 'De
vogelgriep is niet weg en Nederland
loopt nog steeds risico. Een nieuwe
uitbraak is helaas mogelijk. Deze
waarschuwing
vanuit
Duitsland
nemen wij zeer serieus.'
Volgens LTO is er 'intensief
handelscontact' tussen Nederland en
de getroffen regio. De afgelopen
weken
zouden
er
1410
handelstransporten
geweest
zijn
tussen Nederlandse bedrijven en het
gebied, waarbij het vooral ging om het
vervoer
van
vleesen
eendagskuikens.
Dijksma's
woordvoerder:
'Wij
monitoren de situatie in Duitsland
nauwkeurig en er is veel en goed
contact met zowel de Duitse minister
als met veterinair deskundigen.'
Is er al uitsluitsel over de bron van de
besmettingen?
Nee. Althans, er is geen definitief
antwoord op de vraag hoe de dieren
besmet zijn geraakt. Het onderzoek
loopt nog, laat het ministerie van
economische zaken weten. Begin
deze maand zei Dijksma dat er twee
smienten
(wilde
eenden)
zijn
aangetroffen met vogelgriep. Volgens
de staatssecretaris is het 'zeer
waarschijnlijk' dat smienten het virus
hebben verspreid.
(c) Trouw 2014
voorbehouden

alle

rechten

Elke stem is nu cruciaal
Algemeen Dagblad 22-12-2014
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Meestal is hun stem niet zo belangrijk.
Maar twee kleine fracties in de Eerste
Kamer, 50Plus en OSF, krijgen plots
een cruciale rol: het voortbestaan van
het kabinet kan in hun handen liggen.
Minister Schippers probeerde hen al
om te praten. ‘Het was een prettig
gesprek.’
peter groenendijk hanneke keultjes
Schippers heeft óók steun OSF en
50Plus nodig
den haag | Nee, het gebeurt Kees de
Lange (71) niet vaak dat hij een
minister aan de lijn krijgt. Maar de
senator,
die
namens
de
Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)
één zetel in de Eerste Kamer heeft,
werd 2 weken geleden plotseling
benaderd door minister Schippers. Of
hij langs wilde komen, om het nog
eens over de Zorgwet te hebben.
,,We hebben op het ministerie meer
dan een uur met elkaar gesproken,
heel prettig. Nee, ze zette me niet
onder druk. Maar ze wilde wel graag
weten of ik overwoog om toch voor
het wetsvoorstel te gaan stemmen.’’
Voortbestaan
De stem van De Lange, die over 3
maanden stopt na 4 jaar Eerste
Kamer, is plotseling belangrijker dan
ooit. Of de Zorgwet door de Senaat
komt, is immers bepalend voor het
voortbestaan van het kabinet. ,,En
blijkbaar voelde Schippers al aan dat
een paar PvdA-senatoren grote
twijfels hadden,’’ zegt De Lange.

Afgelopen dinsdag, op de ochtend
vóór de cruciale stemming, werd hij
nogmaals gebeld. ,,De minister vroeg
zich af of er nog dingen waren waar
ze duidelijkheid over kon verschaffen.
Ik ben niet op de uitnodiging
ingegaan.’’
Jan Nagel van 50Plus, net als De
Lange een eenmansfractie in de
Tweede Kamer, werd 2 weken
geleden
óók
door
Schippers
benaderd. Ze spraken vervolgens
uitgebreid over de wet. ,,En op de dag
van de stemming hebben we
nogmaals gesproken,’’ zegt Nagel.
,,Ze zei toen heel charmant: ‘ik denk
dat we ons gesprek nog niet goed
hebben afgerond’. Ze had duidelijk in
de gaten dat een aantal PvdA’ers
dwarslag en wilde graag dat ik voor
zou stemmen. Ik heb gevraagd of zij
dan ook wilde praten over het
indexeren van de pensioenen, want
dat is voor ons ook een cruciaal punt.
Maar daar ging ze niet over, zei ze.’’
Een woordvoerder van Schippers
bevestigt de gesprekken; ze zouden
bedoeld zijn geweest om eventuele
vragen over het wetsvoorstel weg te
nemen.
Zowel Nagel als De Lange stemde
uiteindelijk tegen. Opvallender was
dat ook de PvdA-senatoren Ter Horst,
Duivesteijn en Linthorst dat deden.
Het bracht de regering bijna ten val.
Het kabinet gaat het wetsvoorstel
begin 2015, met wat aanpassingen,
nóg een keer aan Eerste en Tweede
Kamer voorleggen. PvdA-senator Ter
Horst lijkt inmiddels enthousiaster,
Adri Duivesteijn blijft zeer kritisch. De
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positie van Linthorst is onduidelijk.
En dus zou de stem van 50Plus of
OSF zomaar cruciaal kunnen worden
voor het voortbestaan van het
kabinet. ,,Daar ben ik me bewust
van,’’ zegt De Lange. ,,Maar ik zit niet
in de Senaat om de regering weg te
stemmen, ik zit in de Senaat om
wetten te beoordelen. Wat voor
conclusies anderen daar vervolgens
ook aan verbinden. Of ik ditmaal voor
het wetsvoorstel kan stemmen? Dat
zou kunnen. Ik ben benieuwd naar de
precieze aanpassingen rond de vrije
artsenkeuze. Ik vind grote delen van
deze wet namelijk wél goed.’’
Opgelucht
Nagel is niet meer om te praten, zegt
hij. ,,Ik besef dat er veel van mijn stem
kan afhangen. Maar als je ziet
hoeveel mensen opgelucht reageren
dat deze wet is tegengehouden… En
eerlijk gezegd: dit kabinet loopt
gewoon op z’n laatste benen. Als het
hier niet over struikelt, dan wel over
iets anders. Deze regering haalt
Prinsjesdag niet.’’
¶ Jan Nagel (50Plus, l) en Kees de
Lange (OSF) voorafgaand aan een
vergadering in de Senaat. Foto
ANP/Bart MAAT
Het kabinet loopt op zijn laatste
benen.
Deze
regering
haalt
Prinsjesdag niet
-Jan Nagel (50Plus)
(c) Algemeen Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Deken van mist rond naheffing
De Telegraaf 22-12-2014

22-12-2014 /pagina 005 /editie NL
/sectie
Nieuws
/auteur
Navis,
Jan-Willem
Jan-Willem Navis Den Haag Het
kabinet trekt een rookgordijn op over
de naheffing van 642 miljoen euro die
Nederland moet betalen aan de
Europese Unie. Hoewel minister
Dijsselbloem (Financiën) beloofde ’tot
de bodem’ uit te zoeken wat er
gebeurd is, weigert de bewindsman
correspondentie
en
andere
documenten te verstrekken over de
omstreden rekening. Een verzoek
van De Telegraaf op grond van de
Wet Openbaarheid van Bestuur is
grotendeels
geweigerd,
zonder
motivatie. Slechts negen van de 115
stukken worden openbaar. Het besluit
om de lezers van deze krant
onwetend te houden, is genomen na
overleg met de Europese Commissie.
Die ziet in openbaarheid over de
besteding
van
Nederlands
belastinggeld „geen publiek belang
dat zwaarder weegt dan het
besluitvormingsproces” in Brussel.
Het ministerie van Financiën
verstrekte enkel een lijst met
documenten, en een paar weinig
specifieke notities en e-mails. Uit de
lijst valt op te maken dat Dijsselbloem
direct nadat de naheffing bekend
werd, hierover op de hoogte werd
gesteld door zijn ambtenaren. Het
bericht ging tegelijk naar zes andere

ministeries, waaronder dat van
premier Rutte. „Maar de Tweede
Kamer mag het niet inzien”, klaagt
CDA-Kamerlid Omtzigt.
De naheffing kwam pas een
week later in het nieuws, door
publicatie van een artikel in de
Financial Times (FT), ten tijde van
een eurotop. Dijsselbloem voerde
toen al dagen intensief overleg over
de kwestie, ook met een niet bij name
genoemde
andere
EU-lidstaat.
Mogelijk is dit het Verenigd Koninkrijk,
dat een nog forsere rekening kreeg.
Premier Rutte zei op die eurotop
dat hij ’overvallen’ werd door het
bericht. Toch werd zijn ministerie ook
direct op 17 oktober geïnformeerd. Uit
het overzicht van de communicatie
tijdens de top blijkt dat Financiën op
die
donderdagavond
druk
communiceert. De eerste mail dan
heeft als onderwerp ’Re: FT’.
E-mails Uit een verzoek om
documenten dat deze krant bij de
Europese Commissie deed, blijkt dat
er in de periode voorafgaand aan de
eurotop druk mailverkeer was over de
kwestie tussen Den Haag en Brussel.
Deze
documenten
ontbreken
opvallend genoeg grotendeels op de
lijst die Dijsselbloem vrijgaf. Volgens
het ministerie komt dit mogelijk
doordat contact deels via de

vertegenwoordiging
van
de
Nederlandse regering in Brussel liep.
Maar de e-mails staan ook niet
allemaal tussen de correspondentie
van de vertegenwoordiging met het
ministerie.
Omtzigt ziet in de weigering van
de PvdA-bewindsman een patroon.
„Ook de Tweede Kamer wordt
informatie onthouden, ook nadat ik er
vier keer naar heb gevraagd.
Kennelijk hopen ze dat de kwestie
overwaait
als
het
geld
is
overgeboekt.” Dat wil Dijsselbloem op
30 december doen. Vandaag wordt in
de Eerste Kamer een spoeddebat
aangevraagd, omdat het kabinet de
door
de
naheffing
aangepaste
begroting niet voor de overboeking
aan
de
senaat
voorlegt
ter
instemming.
Het ministerie weigert de stukken
openbaar te maken, omdat deze alle
volledig
uit
’persoonlijke
beleidsopvattingen’ van ambtenaren
zouden bestaan. Dit is echter niet
toegelicht, iets dat wettelijk wel
verplicht is. De Telegraaf zal daarom
in het geweer komen tegen de
afwijzing. Dat is al gebeurd tegen het
besluit van de Europese Commissie.
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten
voorbehouden

Niet overboord gooien, niet aan wal brengen
Nederlands Dagblad 22-12-2014
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Gerard Reijn / vk nd.nl/economie
beeld Julius Schrank
Dankzij traag malende Brusselse
molens zitten vissers in dubio. Ze
mogen hun bijvangst niet meer
overboord gooien, maar ook niet aan
wal brengen als zij daar geen quotum
voor hebben. IJmuiden De vissers op
de
trawlervloot
die
na
de
kerstvakantie uitvaren, zullen hoe dan
ook de regels overtreden. Ze mogen
alleen nog kiezen welke. Ze kunnen
kiezen tussen de aanlandingsplicht
(verbod om ongewenste vangst terug
te gooien) en het aanlandingsverbod
(verbod om ‘verkeerde’ vis aan wal te

brengen). Dat is het gevolg van te
trage Europese besluitvorming. Een
jaar geleden werd al besloten een
strikt weggooiverbod voor vis in te
voeren, maar tal van oude regels
moesten nog worden opgeruimd. Dat
is niet gelukt en zal nog maanden
duren. Desondanks zullen de trawlers
op 2 januari varen om bij Ierland op
horsmakreel te vissen, zegt Gerard
van Balsfoort van PFA, de organisatie
van trawlerrederijen. ‘We zullen wel
zien of we boetes oplopen, of
misschien worden opgebracht in Ierse
havens. We kunnen niet ons bedrijf
stilleggen.’ Een visser mag alleen vis
aan de wal brengen waarvoor hij een
quotum heeft, en dan nog alleen als
die vis groot
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genoeg is (bovenmaats). De rest moet
volgens de oude regels overboord.
Dus te kleine kabeljauw, bijvangst van
ongewenste soorten, vis waarvoor het
quotum al opgevist was: overboord
ermee. Zo gaat dat al jaren, tot grote
vreugde van andere zeebewoners en
vogels, die zich helemaal ongans
konden vreten aan dit gratis
zeebanket. niet te verantwoorden De
Europese Commissie vond het niet
meer te verantwoorden dat al die
kostbare vis wordt weggegooid terwijl
de kranten volstaan over het
leegvissen der zeeën. Dus werd
besloten dat alle vis die wordt
gevangen, of hij voor mensen eetbaar
is of niet, of de visser er quotum
(vergunning) voor

heeft of niet, aan wal moet worden
gebracht. Op straffe van een stevige
boete. Die regel gaat op 1 januari in
voor de trawlervisserij. De trawlers
vissen vooral op makreel en
horsmakreel, en halen gemiddeld een
procent of 8 bijvangst. Pas over een
jaar is de kottervisserij aan de beurt.
Die
is
berucht
om
zijn
weggooipraktijken. Hier is de bijvangst
gemiddeld groter dan de beoogde
vangst. Van wijting en schar gaat tot
90 procent terug de zee in. Het is niet
erg handig om te verbieden wat
verplicht is, en dat was natuurlijk ook
niet de bedoeling. In de loop van dit
jaar zouden de oude regels worden
veranderd zodat ze niet meer strijdig
zouden
zijn
met
de
nieuwe
aanlandingsplicht. Maar de Europese
besluitvormingsmolen had aan een
jaar niet genoeg. Na het

besluit over het weggooiverbod zelf,
moesten nog oude regels worden
veranderd die daarmee in strijd
waren. Eind vorig jaar kwam de
Europese Commissie daarvoor al met
voorstellen, maar zij had nog de
instemming nodig van de Europese
ministerraad én van het Europees
Parlement. Afgelopen zomer was er
een
overeenkomst
met
de
ministerraad. Het Parlement kwam
traag op gang, onder meer omdat er
in mei nog verkiezingen moesten
worden gehouden. Uiteindelijk ging
het akkoord, zij het met 243
amendementen. Daarna moeten het
Europees Parlement, de Europese
Commissie en de Europese Raad (de
ministers) het nog met elkaar eens
worden in een onderhandelingsronde
die de Triloog (driepartijenoverleg)
wordt genoemd. Ook dat overleg

werd vertraagd, onder meer door de
wisseling
van
de
Europese
Commissie. Pas eind vorige week
werd daartoe een laatste poging
gedaan. Die strandde. Nu is de
patstelling compleet. De Europese
ministers probeerden begin deze
week nog een oplossing te vinden.
Staatssecretaris Sharon Dijksma had
wel een idee: gedogen. Maar zij kreeg
er nauwelijks steun voor van haar
Europese collega’s. Nu wil ze op
eigen
houtje
met
een
gedoogoplossing komen. Daarmee is
het probleem nog absoluut niet
opgelost. ‘Ik denk niet dat Dijksma
kan garanderen dat de Ieren ook
gaan gedogen’, zegt Van Balsfoort
van de PFA.
(c) Nederlands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Gemeentezaken
Meer gemeenten onder curatele
Binnenlands Bestuur 19-12-2014

Hans Bekkers19 dec 2014
De provincies hebben 16 gemeenten
onder curatele gesteld omdat hun
begrotingen voor komend jaar niet
sluitend zijn. Dit jaar gold het
verscherpte
toezicht
voor
9
gemeenten
Door middel van preventief toezicht
willen de provincies – samen met de
gemeenten – proberen het financieel
evenwicht op de begroting te
herstellen. Dat verscherpte toezicht
houdt niet in dat de provincies het
roer overnemen van de gemeenten,
maar
wel
over
de
schouder
meekijken. Dat betekent onder andere
dat de gemeente geen nieuwe
financiële
verplichtingen
mag
aangaan zonder toestemming van de
provincie.
Trendbreuk in Zeeland
In Zeeland komen 3 gemeenten onder
preventief toezicht te staan. Dat is
een trendbreuk, want de provincie
heeft jarenlang niet één noodlijdende
gemeente gehad. Middelburg komt
onder verscherpt

toezicht omdat de huidige begroting
niet sluitend is en ook in de komende
jaren tekorten worden verwacht. In
totaal moet Middelburg de komende
twee jaar zo’n tien miljoen euro
bezuinigen. Ook Vlissingen en
Kapelle vallen komend jaar om
financiële redenen onder preventief
toezicht van de provincie. In
Groningen
komen
Bellingwedde,
Vlagtwedde en Ten Boer in 2015
onder financieel toezicht van de
provincie te staan. Voor Vlagtwedde een van de rijkste gemeenten van de
provincies - is dat overigens niet om
financiële redenen, maar vanwege het
feit
dat
ze
in
een
herindelingsprocedure zitten met het
wel noodlijdende Bellingwedde.
Meerjarige tekorten
Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland hebben besloten om
de gemeenten Muiden en Langedijk
vanwege hun financiële positie onder
preventief financieel toezicht te
stellen. De begroting van Langedijk
vertoont volgens de provincie voor
2015
een
incidenteel
tekort.
Maatregelen voor herstel worden
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vermoedelijk pas gevonden in 2015
en later. Muiden stond dit jaar al
onder
curatele.
Vanwege
de
aanmerkelijke meerjarige tekorten en
het lopende artikel 12 traject wordt dat
volgend jaar voortgezet.
De provincie Overijssel heeft besloten
Haaksbergen en Twenterand onder
preventief financieel toezicht te
plaatsen vanwege de financiële
problematiek in die gemeenten.
Haaksbergen krijgt de begroting 2015
niet sluitend. Er is sprake van een
negatief saldo en de algemene
reserve is negatief. Naar verwachting
is de gemeente pas vanaf 2017 uit de
rode cijfers. De begroting van
Twenterand voor 2015 sluit niet
doordat voorgestelde bezuinigingen
door de gemeenteraad zijn gewijzigd.
Omdat de vervangende dekking
ontbreekt, zijn de begroting en de
meerjarenraming niet langer in
evenwicht.
Amersfoort wil er snel onder uit
De provincie Utrecht heeft Amersfoort
onder preventief financieel toezicht
gesteld. Amersfoort slaagt er volgens

de provincie niet in om een
evenwichtige begroting te maken voor
2015 en de komende jaren. De stad
heeft alles op alles gezet om onder de
curatelestelling uit te komen – de
gemeente vindt namelijk dat de
provincie
de
financiële
situatie
verkeerd beoordeeld. Amersfoort
heeft met name last van tegenvallers
bij de grondexploitatie. Van de
provincie krijgt Amersfoort een
kwartaal een nieuwe begroting op te
stellen. Lukt dat, dan heft de Utrecht
het verscherpte toezicht weer op. De
gemeente zal in samenspraak met de
provincie zo snel mogelijk komen met
een herstelbegroting om alsnog goed
te laten keuren. Vanaf 2015 is het
namelijk mogelijk om tijdens het
begrotingsjaar
het
ingestelde
preventieve toezicht in te trekken.

gemeenten met preventief toezicht:
Apeldoorn en Beuningen. Voor beide
gemeenten gold dat ook al in 2014.
De hoofdreden: een negatief eigen
vermogen door grote verliezen in de
grondexploitatie.
Friesland
houdt
komend jaar – net als in 2014verscherpt toezicht op de gemeente
Heerenveen. Die gemeente kampt
met tekorten op de grondexploitatie.
Ook in de provincie Noord-Brabant
blijft de teller steken op één
gemeente: Gemert-Bakel. Er bestaat
een kans dat er nog één gemeente bij
komt, maar die lijkt volgens de
provincie niet heel erg groot. Van
Zuid-Holland is zeker dat in elk geval
de gemeente Lansingerland en Delft
komend jaar onder curatele staan.
Lansingersland verkeert al langer in
grote problemen door tegenvallende
grondexploitatie.

Tegenvallende grondexploitaties

financiën op orde. Ook in Flevoland
en Limburg voldoen alle gemeenten
aan de wettelijke eisen die aan de
gemeentebegroting worden gesteld.
Het is voor het vijfde jaar op rij dat
geen enkele Limburgse gemeente in
verband met de financiële situatie
onder het zwaardere, preventieve
toezicht valt. Toch is volgens de
provincie de onderliggende financiële
situatie nu zwakker dan voorgaande
jaren. ‘Dat blijkt uit de nog resterende
tekorten, de grote bezuinigingen die
nu gerealiseerd moeten gaan worden,
waarbij niet zeker is dat dat voor de
volle 100 procent gaat lukken, het
opraken
van
‘makkelijke’
bezuinigingsmogelijkheden,
het
kleiner worden van de buffers om
tegenvallers op te vangen en de
sterke toename van de risico’s’, aldus
verantwoordelijk gedeputeerde Erik
Koppe.

Financiële situatie verzwakt
Gelderland telt komend jaar twee
Alle Drentse gemeenten hebben hun

Veel meer gemeenten onder toezicht in 2015
Haarlems Dagblad 20-12-2014
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Amersfoort Komend jaar staan zestien
gemeenten
onder
preventief
financieel toezicht van de provincies.
Dat zijn er zeven meer dan in 2014.
Dat meldt het vakblad Binnenlands
Bestuur.
Zeeland heeft straks drie
gemeenten onder curatele staan en
voert daarmee samen met Groningen
de lijst met provincies aan. In Zeeland
gaat het om Middelburg, Vlissingen
en Kapelle. Zeeland heeft

jarenlang niet één noodlijdende
gemeente gehad. In Groningen betreft
het Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten
Boer.
In Noord-Holland moeten Muiden
en Langedijk komend jaar beterschap
tonen.
In
Overijssel
staan
Haaksbergen en Twenterand onder
curatele. In Utrecht gaat het om
Amersfoort,
in
Gelderland
om
Apeldoorn en Beuningen en in
Friesland
om
Heerenveen.
Gemert-Bakel is de enige gemeente
uit de provincie Noord-Brabant die op
de lijst staat en in Zuid-Holland krijgt
Lansingerland extra toezicht.
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Drenthe, Flevoland en Limburg
zijn de enige provincies waar alle
gemeenten hun financiën op orde
hebben. Het is voor het vijfde jaar op
rij dat Limburg in alle gemeenten de
zaken in financieel opzicht op orde
heeft.
Het verscherpte toezicht houdt in
dat een gemeente geen nieuwe
financiële
verplichtingen
mag
aangaan zonder toestemming van de
provincie.
(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden

2014

alle

Plasterk: meer gemeenten onder curatele provincie
De Volkskrant 20-12-2014

20-12-2014 /pagina 15 /sectie Ten
Eerste
/auteur
VAN
ONZE
VERSLAGGEVER
PETER
DE
GRAAF
DEN HAAG
Het aantal gemeenten dat vanwege
financiële problemen onder curatele
staat van de provincie is sterk
toegenomen: van negen naar vijftien.
Voornaamste
oorzaak
zijn
de
verliezen op de grondexploitatie. Dat
schrijft minister Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken in een brief aan
de Tweede Kamer.
Zeeland staat met stip op de eerste
plaats. De provincie heeft voor 2015
drie gemeenten onder preventief
(ofwel verscherpt) financieel toezicht
gesteld: Vlissingen, Middelburg en
Kapelle. Dat betekent dat hun
begrotingen
moeten
worden
goedgekeurd
door
het
provinciebestuur.
Vlissingen staat daarnaast - net als
Ten Boer en Muiden - ook onder
curatele van het Rijk wegens een
structureel slechte financiële situatie.
Door
deze
zogenoemde
artikel-12-status krijgt de Zeeuwse

havenstad extra geld van Den Haag
in ruil voor streng financieel toezicht.
In de voorgaande jaren maakten de
'zuinige Zeeuwen' hun naam beter
waar: in 2013 en 2014 stond geen
enkele gemeente in Zeeland onder
curatele.
Een
Zeeuwse
artikel-12-gemeente is zelfs voor het
laatst
in
de
jaren
zeventig
voorgekomen.
Behalve de sterke stijging van het
aantal gemeenten valt ook op dat de
provincies enkele middelgrote steden
onder verscherpt toezicht hebben
gesteld. Behalve Vlissingen staan ook
Middelburg,
Delft,
Apeldoorn,
Amersfoort en Heerenveen op de lijst.
Hiervan is alleen Apeldoorn een
recidivist: deze Gelderse gemeente
stond ook in voorgaande jaren onder
curatele.
Plasterk constateert dat 'veel van de
gemeenten onder preventief toezicht
te
maken
hebben
met
grondexploitatieverliezen'. Hij kan
daaraan echter nog geen conclusies
verbinden over 'de ontwikkeling van
de
financiële
positie
van
de
Nederlandse gemeenten in den
brede'. Dat overzicht hoopt hij in het
voorjaar van 2015 te hebben.

Gemeenten hebben door de crisis in
de woningmarkt miljarden verloren op
de
grondexploitatie.
Accountantsbureau Deloitte schatte
dat verlies in 2012 op 3,9 tot 4,4
miljard euro, aldus de Vereniging van
Nederlandse
Gemeenten.
Veel
bouwplannen werden geschrapt of
aangepast, waardoor gemeenten
grote
sommen
geld
moesten
afboeken.
Jarenlang was grondexploitatie de
grootste
inkomensbron
van
gemeenten, waaruit ze allerlei lokale
voorzieningen konden financieren. De
laatste jaren is grond van melkkoe
vooral een kostenpost geworden,
waardoor gemeentelijke begrotingen
onder druk kwamen te staan en lokale
voorzieningen
moesten
worden
geschrapt.
Alle gemeenten in Drenthe, Flevoland
en Limburg hebben hun financiën op
orde, blijkt uit Plasterks brief.
(c) De Volkskrant 2014 alle rechten
voorbehouden

Cultuur
’Blij met overdracht ruïne’
IJmuider Courant 20-12-2014
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door Friso Bos
Santpoort-Zuid Betrokkenen bij de
Ruïne van Brederode reageren
verheugd op het akkoord dat minister
Blok (Wonen en Rijksdienst) bereikte
met
de
Nationale
Monumentenorganisatie
over
de
overdracht van 31 Rijksmonumenten.
,,Het is een heel belangrijke stap,
maar nog geen reden om onze groep
op te heffen’’, zegt voorzitter Piet
Paree van Te Wapen voor Brederode.
De Rijksmonumenten worden

overgedragen
omdat
puur
het
eigendom niet meer nodig is als
bescherming van deze gebouwen.
Bovendien heeft een particuliere
organisatie
toegang
tot
meer
geldstromen dan het Rijk om de
monumenten in stand te houden. Net
als Brederode zijn onder andere
kasteel Radboud, het Westfries
Museum
en
Vesting
Naarden
overgedragen.

gesloten. Deze zal de komende tijd
worden uitgewerkt om tot een
koopovereenkomst te komen. ,,Ik ga
er dan ook van uit dat het nog wel vier
tot zes maanden kan duren tot er echt
een handtekening onder staat en de
overdracht helemaal rond is’’, zegt
voorzitter
Dimitri
Arpad
van
Heerlijkheid Brederode. Dat is de
stichting die de ruïne momenteel
exploiteert.

Het Rijk geeft een bruidschat
mee van 61 miljoen euro. Het
onderhoud aan de monumenten kost
in totaal 5 miljoen euro per jaar.

Ook Arpad noemt het besluit een
goede stap. ,,Daar hebben al die
partijen in de NMo (dat een clustering
van monumentenorganisaties is, red.)
maandenlang in overleg met het Rijk
naartoe gewerkt. Ik verwacht hooguit
kleine aanscherpingen of

Handtekening De NMo heeft
met Blok een principeovereenkomst
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aanvullingen vanuit de Tweede
Kamer’’, aldus Arpad. Hij gaat er
vanuit dat de ruïne in het voorjaar
weer opengaat voor publiek.
Bij Te Wapen voor Brederode is
men verbaasd dat de overeenkomst
tussen NMo en minister Blok nog dit
jaar bereikt is. ,,We hadden gedacht
dat het komend voorjaar zo worden’’,
zegt Paree. ,,Waarschijnlijk volgen nu
nog de onderhandelingen binnen de
NMo over wie welke monumenten

gaat exploiteren en hoeveel geld
daarvoor is.’’
Te Wapen voor Brederode heeft
zich de afgelopen jaren ingezet voor
een ruïne die toegankelijk is voor
publiek en de mogelijkheid heeft
educatieve
en
laagdrempelige
activiteiten te bieden. De ruïne speelt
een belangrijke rol in de leerlijn
erfgoed van de basisscholen in de
regio. Ook scholen uit het voorgezet
onderwijs bezoeken het monument

met regelmaat in het kader van
geschiedenis onderwijs. ,,Die functies
zullen wij blijven bewaken. Maar ook
houden
we
bijvoorbeeld
de
waterhuishouding nauwlettend in de
gaten. Niemand wil een monument
waarvan de fundering verkruimeld
doordat de slotgracht te lang droog
staat.’’
(c) IJmuider Courant
rechten voorbehouden

2014

alle

Duurzame energie
Miljoenenproject op losse schroeven
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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door Winnie van Galen
Provincie aarzelt met bijdrage voor
biovergasser in Alkmaar
Alkmaar
De
bouw
van
de
biovergasser voor groene energie in
Alkmaar staat op losse schroeven. De
provincie slaagt er vooralsnog niet in
de toegezegde 4,5 miljoen euro voor
het 23 miljoen euro kostende project
te garanderen. Daarmee dreigen de
andere partijen (het consortium
Gasunie, Taqa, ECN en Royal
Dahlman) af te haken. In een
tussenstand over het project laat het
consortium weten te onderzoeken of
er gezien de stroperigheden met de

financiering mogelijkheden zijn om het
project elders in Noord-Nederland te
realiseren. Gedeputeerde Bond van
de provincie Noord-Holland erkent dat
partijen ongeduldig worden (’op een
gegeven moment moet je een knoop
doorhakken’) en het moment nadert
dat er een besluit moet vallen:
doorgaan of afhaken. Bond heeft
laten weten dat er gisteren overleg is
geweest en de partijen komenin
januari opnieuw bij elkaar. Hierbij
staat voorop dat de provincie het
financiële risico wil verkleinen. Een
grotere
deelname
van
private
investeerders ziet Bond als een
oplossing. Een probleem is dat het
geld uit een provinciaal fonds moet
komen waar stevige voorwaarden met
weinig risico’s aan zijn verbonden.
Bond: ,,Ik blijf me honderd procent
inzetten om het project te laten
slagen. Voor
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Noord-Holland en Alkmaar is het zeer
belangrijk.’’
Met de biovergasser is uit
afvalhout groen gas te maken dat zo
het aardgasnet op kan. Om dat
mogelijk te maken wordt zoals de
wens van alle partijen nog steeds is,
in de Boekelermeer een proeffabriek
gebouwd. De ontwikkeling past in het
streven van Alkmaar een belangrijke
positie in te nemen op het gebied van
hoogwaardige technologie.
Burgemeester Piet Bruinooge
van Alkmaar zegt in een reactie grote
zorgen te hebben over de afloop van
het project.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Economie
Glasvezelkabel over Afsluitdijk
Noordhollands Dagblad 20-12-2014

De glasvezelroute over de Afsluitdijk
is volgens Eurofiber-woordvoerster
Clementine Witkamp gerealiseerd in
opdracht van ’een aantal klanten’.

aanleggen
voor
betere
internetverbinding
en
televisieontvangst in met name de
buitengebieden.
,,Het is voor ons wel een optie
om op deze ’monsterkabel’ in te
pluggen. Of het ooit zo ver komt,
hangt helemaal af van de kosten’’,
aldus mededirecteur Alexander op de
Weegh.

Vanaf het agrarische en
logistieke ondernemerspark in de
Wieringermeer
lopen
reeds
glasvezelverbindingen
voor
het
doorgeven van dataverkeer richting
Amsterdam en Alkmaar.

Daartoe behoort vermoedelijk
ook Microsoft, dat een datacentrum
langs de A7 in Middenmeer bouwt.
Witkamp wil dat niet bevestigen. ,,De
kabel is voor ons van strategisch
belang’’, meldt zij wel. ,,Het is de
kortste route die het noorden van
Nederland verbindt met Amsterdam,
waar veel datacenters en onder meer
de AMS-IX (Amsterdam Internet
Exchange,
het
internationale
internetknooppunt van Nederland,
red.) zijn gevestigd. En vice versa.’’

Microsoft De pas gelegde kabel
is circa tachtig kilometer lang en
’vastgeknoopt’
aan
bestaande
netwerken in Sneek en Middenmeer.

De aanleg heeft niets van doen
met het initiatief van de Coöperatie
Breedband Hollands Kroon. Die wil
glasvezelnetwerk in de gemeente
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Middenmeer
Glasvezelspecialist
Eurofiber heeft een gloednieuwe
breedbandkabel over de Afsluitdijk
naar het agrarisch en logistiek
bedrijventerrein
Agriport
A7
in
Middenmeer aangelegd. Het gaat om
een miljoeneninvestering.

,,Wij zijn een zakelijk netwerk,
dus
bedoeld
voor
bedrijven,
overheden,
organisaties
en
instellingen’’,
stelt
Witkamp.
,,Individuele
particulieren
en
huishoudens
kunnen
zich
niet
aansluiten,
breedbandaanbieders
namens hen eventueel wel.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan
Noordhollands Dagblad 22-12-2014
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nieuwe bestemmingsplan voor de kust
en de sluizen, het zogeheten
bestemmingsplan Zeezicht.

Velsen-Noord De gemeente Velsen
kan
geen
beperkende
regels
opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit
heeft de Raad van State besloten na
een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen waaronder de gemeente Velsen over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.

De gemeente Velsen stelt in een
persbericht de uitspraak belangrijk te
vinden ondanks dat ze op dit punt in
het ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak
geeft duidelijkheid na een lange
periode van onzekerheid voor alle
ondernemers
in
het
gebied.
Daarnaast
is
de
uitspraak
richtinggevend
voor
toekomstige
ontwikkelingen,
vooral
in
de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.

Lichteren houdt in dat de lading
van
diepstekende
zeeschepen
(gedeeltelijk) wordt overgeslagen op
andere schepen, zodat de diepgang
van het zeeschip minder wordt en het
vaartuig
veilig
door
het
Noordzeekanaal kan varen. Velsen
stelt echter dat dit in strijd is met het

De gemeenteraad van Velsen
had
enige
tijd
geleden
het
bestemmingsplan vastgesteld met
daarin een beperking tot het lichteren.
Deze beperking is door de uitspraak
van de Raad van State nu dus
definitief geschrapt uit het
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bestemmingsplan
Zeezicht.
Dit
betekent
dat
alle
verleende
milieuvergunningen onbeperkt kunnen
worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles
op alles gezet om de mogelijkheden
voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst
zeker
te
stellen’’,
aldus
verantwoordelijk wethouder Ronald
Vennik (PvdA) die eraan toevoegt dat
dat op sommige punten is gelukt.
,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn.
We gaan nu met de partners kijken
hoe we op een constructieve wijze
deze uitspraak van de Raad van State
kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Natuur en landschap
Muiden mag nog niet aan 2 miljoen komen
Gooi- en Eemlander 20-12-2014
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Muiden De twee miljoen euro
compensatie
die
Muiden
van
Rijkswaterstaat krijgt voor plaatsing
van pijlers in de Naarder trekvaart,
wordt niet in het project ’Verder met
de Vesting Muiden’ gestopt.
Een PvdA-motie van die
strekking haalde het donderdag niet in
de gemeenteraad. D66 hekelde de
’agressieve toon’ van de motie en
noemde de handelwijze van de PvdA

’erg onhandig’. De PvdA stelde in de
motie
dat
zij
betreurt
dat
burgemeester Marleen de Pater de
raad - zelfs niet vertrouwelijk - heeft
geïnformeerd
over
de
compensatiegelden
van
Rijkswaterstaat.
De burgemeester
verontschuldigde zich door te zeggen
dat zij ’op geen enkele manier de
bedoeling
heeft
gehad’
deze
informatie achter te houden. In
verband met de artikel 12-procedure
waar Muiden in zit, moet de
inspecteur die het financiële reilen en
zeilen van de gemeente scherp in de

gaten houdt, eerst goedkeuring
geven. ,,Wij willen als college eerst
volstrekt zeker zijn dat deze middelen
beschikbaar zijn voor dit project’’, zei
De Pater. Het oordeel van de
inspecteur is nog niet binnen. Deze
week werd bekend dat de provincie
de artikel 12-status van Muiden
komend jaar verlengt. Muiden is
financieel in moeilijkheden geraakt
door de jarenlange juridische strijd
met KNSF over bebouwing van het
kruitfabriekterrein.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle
rechten voorbehouden

Voorlopig ontwerp Waalenburg
Noordhollands Dagblad 20-12-2014

20-12-2014 /pagina HEL_Regio_08
/editie HEL /auteur van onze
verslaggever
Texel De provincie Noord-Holland,
gemeente Texel, landbouworganisatie
LTO, agrarische natuurvereniging De
Lieuw,
Natuurmonumenten
en
Staatsbosbeheer hebben ingestemd
met een voorlopig ontwerp voor
natuurgebied Waalenburg, met als
doel herstel van de natuur en
uitbreiding
van
de
recreatiemogelijkheden.
De komende maanden wordt het
ontwerp verder uitgewerkt, waarna het
definitieve plan komend voorjaar
wordt gepresenteerd tijdens een
inloopavond
voor
alle
geïnteresseerden.
Het 450 hectare grote
natuurgebied krijgt meer bloemrijke
weiden, die door de overgang van
zoet en zout water een geschikt
leefgebied vormen voor bijzondere
vogels en planten, zoals zeldzame
orchideeën.
Hoger waterpeil Om het gebied

natter te maken, wordt het waterpeil
verhoogd. Er wordt een randsloot
aangelegd, die er voor zorgt dat
buiten het natuurgebied het huidige
waterpeil gehandhaafd blijft. Het peil
wordt gefaseerd verhoogd, met de
bedoeling dat de effecten kunnen
worden gemonitord en er geen
negatieve effecten optreden voor de
omgeving. Ook worden het reliëf in
het gebied en de kreken in de polder
hersteld.
Het zuidelijk deel van de
Westerboersweg wordt fietspad dat
toegankelijk
is
voor
bestemmingsverkeer. Het noordelijk
deel is straks alleen toegankelijk voor
fietsers, wandelaars en minder
validen en wordt doorgetrokken naar
het noorden tot aan de rotonde
Nieuwlanderweg/Postweg.
Er komen paden voor
wandelaars, ruiters, fietsers en
mountainbikers. Op omliggende dijken
worden uitkijkpunten met bankjes
geplaatst en in de rand van het
Hertenkamp
komt
tevens
een
picknickplaats. De vogelkijkhut bij de
Westerkolk krijgt een opknapbeurt.
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De Staart De maximumsnelheid
op het grootste deel van de Staart
gaat omlaag naar 60 km per uur. In
het midden van het gebied komt een
30 km-zone. Hiervoor wordt de weg
versmald. Dankzij grasbetontegels
aan weerszijden van de weg kunnen
voertuigen elkaar passeren.
Er komen twee uitkijkpunten: een
bij de kreek en een bij de
Westerboersweg,
waar
een
waterplasje wordt aangelegd. Ook
worden verschillende stopplaatsen
voor vogelaars aangelegd.
Bij het opstellen van het
voorlopig
ontwerp
konden
belanghebbenden
zoals
de
aanwonenden
en
belangenorganisaties
tijdens
klankbordgroepbijeenkomsten
reageren op de plannen.
Meer informatie over de
planontwikkeling is te vinden op
www.noord-holland.nl/natuurtexel
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Recreatie
VARKENSPAD GEOPEND
Omring Express 18-12-2014
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Jaap
Bond van de provincie Noord-Holland
en wethouder André Groot van de
gemeente Schagen openden samen
een nieuw wandelpad door het
boerenland. Dit wandelpad loopt
vanaf het NS station in centrum
Schagen naar de mariakapel in

Keinse,
ten
noordoosten
van
Schagen. Met het wandelpad van
Schagen naar de Mariakapel is een
historische pelgrimsroute hersteld. De
route gaat dwars door de weilanden
van biologische boerderij EkoVar
Wennekers. Wandelaars komen daar
ook
hun
varkens
tegen.
De
wandelroutes van Schagen zijn voor
wandelaars beschikbaar via

onder meer www. schagen.nl
rubriek bezoeker-recreatie

in

cultuur- wandelen
fietsen. Links Jaap Bond samen met
André Groot.
(c) Omring Express 2014 alle rechten
voorbehouden

Hard gevochten voor ontwikkelingsruimte
Nieuwe Oogst 20-12-2014
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Lenssinck-Braker. Zij is als LTO
Noord-beleidsadviseur betrokken bij
dit proces.

Henriët Dijk
Eén blik naar buiten en LTO
Noord-bestuurder René Kea ziet het
resultaat van vijf jaar overleggen,
duwen en trekken. Want er wordt
volop gebouwd in het buitengebied
van het Noord-Hollandse Niedorp en
omgeving.
Dat er ontwikkelingsruimte is voor
boeren in de voormalige gemeente
Niedorp, inmiddels opgegaan in de
fusiegemeente Hollands Kroon, is
minder vanzelfsprekend als het lijkt.
&#8216;Een
verouderd
landbouwgebied, waar geen moderne
machines kunnen rijden. Zo stond het
omschreven in het voorontwerp
bestemmingsplan
buitengebied&#8217;, vertelt René
Kea, bestuurslid bij LTO Noord
Hollands Kroon. &#8216;Ze waren
vergeten dat er in 2000 een
ruilverkaveling was geweest. De
opstellers van het rapport kenden het
gebied totaal niet.&#8217;
LTO Noord Groot-Geestmerambacht
&#8211; nu onderdeel van LTO Noord
Holland Kroon &#8211; neemt in 2009
het initiatief om namens de agrariërs
met een wensenlijst te komen voor
het
nieuwe
bestemmingsplan
buitengebied Niedorp. &#8216;We
hebben bijvoorbeeld aangegeven dat
we de bouwvlakgrootte graag op 2
hectare willen, want dat mag van de
provincie&#8217;, zegt Marleen

Lijntjes kwijt
Meerdere zaken maken dat de
procedure moeizaam verloopt. Zoals
de fusie van de gemeente, in 2012.
&#8216;Je bent dan je lijntjes
kwijt&#8217;,
stelt
Lenssinck.
&#8216;Het begint dan weer opnieuw,
met ambtenaren die andere ideeën
hebben.&#8217;
Al heeft de frisse start ook zijn
voordelen, weet Kea. Want ondanks
de goede contacten met partijen in de
Niedorpse gemeentepolitiek loopt het
overleg over het bestemmingsplan
stroef. &#8216;In gemeente Niedorp
had destijds één bedrijf grote plannen
voor uitbreiding. Het leek erop dat het
hele bestemmingsplan bedoeld was
om zoiets te voorkomen. Ze waren
bang dat de hele gemeente naar die
schaalgrootte
zou
gaan&#8217;,
aldus de LTO Noord-bestuurder.
Ander punt is dat gemeenten met een
milieueffectrapportage (mer) moeten
onderbouwen
welke
ontwikkelingsruimte
ze
kunnen
bieden. De gemeente bedenkt echter
een alternatief, waarbij ze vasthouden
aan een bouwblok van 1 hectare.
&#8216;Die mag je nu wel helemaal
vol zetten met gebouwen. Zaken als
mestopslag en sleufsilo&#8217;s
vallen daarbuiten. Dit geldt ook voor
bedrijven in weidevogelleefgebieden.
Dat
was
ons
eerste
grote
winstpunt&#8217;, vertelt Kea.
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&#8216;Iedere
agrariër
mocht
bovendien zijn bouwblok helemaal
opnieuw indelen, zodat deze zo
optimaal mogelijk ingedeeld kan
worden. Vandaar dat er hier nu volop
wordt gebouwd&#8217;, aldus Kea.
LTO Noord gaat niet over één nacht
ijs voordat ze akkoord is. &#8216;We
hebben veel gesprekken gehad met
wethouders en ambtenaren. Ook
hebben we er deskundigen zoals Leo
van
Pelt
van
Rombou
bijgehaald&#8217;, legt Lenssinck uit.
&#8216;Het was voor ons ook een
risico-inschatting. Want zou iemand
bezwaar maken, dan waren wij al
onze
ontwikkelingsruimte
kwijt.&#8217;
Archeologische waarde
Dat
het
boek
&#8216;bestemmingsplan
buitengebied Niedorp&#8217; nu pas
dicht kan, komt door het hoofdstuk
&#8216;archeologische
waarde&#8217;. Wie dieper wil
graven dan 40 centimeter of in
bepaalde delen 60 centimeter, krijgt te
maken
met
beperkingen
als
vooronderzoek en het aanvragen van
een vergunning. &#8216;Terwijl het
hier herverkaveld is en hier bollenteelt
is. De grond is veel dieper over de
kop geweest, sommige stukken tot 3
meter&#8217;, stelt Kea.
&#8216;Wij hebben direct gezegd dat
de gemeente haar conclusies moet
onderbouwen, het veld in moest gaan.
Dat heeft ze nooit gedaan&#8217;,
zegt Lenssinck. Samen met zeven
boeren vecht LTO Noord dit tot aan
de Raad van State

aan.
De boeren hebben voor hun percelen
aangetoond
wat
er
aan
grondverstoring is gebeurd, waardoor
de archeologische waarde in de
bovenlaag niet meer van toepassing
is. Daarvoor werd onderzoeksbureau
A=M
ingeschakeld.
&#8216;We
hebben het voor elkaar gekregen dat
de rechtsbijstandsverzekeringen van
deze boeren akkoord gingen met het
inschakelen van deze externe

deskundige en dat ze daar deels voor
betaalden. Bijzonder&#8217;, weet
Lenssinck.
De Raad van State oordeelt echter
dat de gemeente genoeg rekening
heeft gehouden met de belangen van
agrariërs. &#8216;Als houvast ligt er
voor ons nog de omgekeerde
bewijslast. Als je kunt aantonen dat
jouw gronden geroerd zijn, dan kan
de archeologische waarde er alsnog
af&#8217;, vertelt Lenssinck.

Voor beide LTO&#8217;ers wacht al
weer de volgende klus. Kea:
&#8216;Er ligt nu een rapport over de
archeologische waarden voor de hele
gemeente Hollands Kroon. Dat is nog
strenger dan Niedorp. Die discussie
loopt nu.&#8217;
(c) Nieuwe Oogst 2014 alle rechten
voorbehouden

Milieu
GroenLinks wil onderzoek naar fijnstof
Haarlems Dagblad 20-12-2014
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door Richard Walraven
Hoofddorp GroenLinks wil dat er snel
duidelijkheid komt over de risico’s van
fijnstof door de verbranding van
vliegtuigmotoren voor de inwoners
van
Haarlemmermeer.
Volgens
fractievoorzitter Nicole Mulder maken
veel
Haarlemmermeerders
zich
zorgen over hun gezondheid sinds de
presentatie over fijnstof door TNO
vorige week.
TNO onderzocht de gevolgen
van de uitstoot van fijnstof,

microscopisch kleine deeltjes die zich
ophopen in de longen, door
opstijgende vliegtuigen. Metingen in
Amsterdam brachten verontrustende
concentraties aan het licht, die een
gezondheidsrisico van een jaar korter
leven aan het licht brachten. De
Tweede Kamer heeft al nader
onderzoek aangekondigd.
Mulder wil echter weten wat de
gemeente Haarlemmermeer gaat
doen. Zij wil dat de gemeente zelf
onderzoek gaat doen naar de
gezondheidsrisico’s. ,,Want als die er
in Amsterdam zijn, waarom zou die er
hier niet zijn? Ik merk dat de

inwoners snel inzicht willen in de
risico’s, de onrust is er.'
Wethouder Adam Elzakalai liet
weten dat Haarlemmermeer meelift op
regionaal onderzoek. ,,Dat lijkt me
beter dan een eigen onderzoek.' Hij
zegde bovendien toe begin 2015 met
een
zogenoemde
voortgangsrapportage over ’Schiphol’
te komen. Dan geeft hij ook uitleg
over de stand van zaken rond het
onderzoek naar fijnstof.
(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden
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Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan
Noordhollands Dagblad 22-12-2014
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Velsen-Noord De gemeente Velsen
kan
geen
beperkende
regels
opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit
heeft de Raad van State besloten na
een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen waaronder de gemeente Velsen over de verhoging van de zogeheten

lichtercapaciteit.
Lichteren houdt in dat de lading
van
diepstekende
zeeschepen
(gedeeltelijk) wordt overgeslagen op
andere schepen, zodat de diepgang
van het zeeschip minder wordt en het
vaartuig
veilig
door
het
Noordzeekanaal kan varen. Velsen
stelt echter dat dit in strijd is met het
nieuwe bestemmingsplan voor de kust
en de sluizen, het zogeheten
bestemmingsplan Zeezicht.
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De gemeente Velsen stelt in een
persbericht de uitspraak belangrijk te
vinden ondanks dat ze op dit punt in
het ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak
geeft duidelijkheid na een lange
periode van onzekerheid voor alle
ondernemers
in
het
gebied.
Daarnaast
is
de
uitspraak
richtinggevend
voor
toekomstige
ontwikkelingen,
vooral
in
de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.

De gemeenteraad van Velsen
had
enige
tijd
geleden
het
bestemmingsplan vastgesteld met
daarin een beperking tot het lichteren.
Deze beperking is door de uitspraak
van de Raad van State nu dus
definitief
geschrapt
uit
het
bestemmingsplan
Zeezicht.
Dit
betekent
dat
alle
verleende
milieuvergunningen onbeperkt

kunnen worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles
op alles gezet om de mogelijkheden
voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst
zeker
te
stellen’’,
aldus
verantwoordelijk wethouder Ronald
Vennik (PvdA) die eraan toevoegt dat
dat op sommige punten is gelukt.

,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn.
We gaan nu met de partners kijken
hoe we op een constructieve wijze
deze uitspraak van de Raad van State
kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Ruimtelijke inrichting
Rechter handhaaft claim op Distriport
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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m.menger@hollandmediacombinatienl
door Martin Menger
Berkhout De provincie Noord-Holland
heeft terecht beslag laten leggen op
allerlei
gronden
van
projectontwikkelaar Zeeman. Sterker
nog, volgens de rechter heeft het
bedrijf inderdaad geprobeerd dure
gronden weg te sluizen om ze uit
handen van het beslag te houden.
Dit blijkt uit een vonnis in kort
geding dat Zeeman bij de rechtbank
in Breda tegen de provincie heeft
aangespannen.
De
projectontwikkelaar wil onder het
beslag uitkomen, en vindt de schade
die men hiervan ondervindt buiten

elke proportie.
De provincie vermoedt echter
een illegale actie, omdat veel gronden
waarop in 2012 al beslag is gelegd,
nogal snel van eigenaar veranderen.
Tal van percelen werden snel
overgedragen aan Zeeman Real
Estate BV, terwijl afgelopen zomer
datzelfde bezit opnieuw van eigenaar
veranderde. De zelfde gronden
kwamen nu in eigendom bij twee
stichtingen binnen het concern.
De rechtbank vindt nu dat
Noord-Holland inderdaad een claim
mag indienen ten waarde van bijna 14
miljoen euro. Dat geld wil de provincie
als vergoeding voor de geleden
schade
omdat
bedrijventerrein
Distriport bij Berkhout is afgeketst.
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Noord-Holland kreeg op het
moment dat projectontwikkelaars De
Peyler en Zeeman de gronden
volgens afspraak zouden terugkopen,
te horen dat men liever van de koop
af zag. ,,Dit is nu de tweede keer dat
wij van de rechter krijgen te horen dat
de provincie in haar recht staat’’,
reageert een tevreden gedeputeerde
Jan van Run namens de provincie.

Regionaal 7:
Hoger beroep bepalend voor
miljoenenkwestie
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Hoger beroep bepalend voor miljoenenkwestie
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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Vervolg van regiovoorpagina
Berkhout ,,Wij rekenen erop dat
de beslagen op onze gronden zullen
worden opgeheven wanneer het
gerechtshof in Amsterdam uitspraak
heeft gedaan’’, is de reactie van
directeur Peter Langenberg van
Zeeman Vastgoed. Wat hem betreft
vangt de provincie bot.
Langenberg doelt daarmee op
de zaak die nog steeds onder de
rechter is. In het hoger beroep in
Amsterdam zal binnenkort blijken of
de provincie de schadeclaims voor
Distriport ook daadwerkelijk krijgt
toegewezen. Het beslag dat nu nog
steeds op (bouw)grond van de
projectontwikkelaar is gelegd, is

onderdeel van die slepende juridische
strijd. Zeeman gaat die strijd aan
onder de naam Distriport CV.
Tegenover Langenberg staat
een strijdbare gedeputeerde Van Run.
,,Het is jammer om dit met deze
Noord-Hollandse bedrijven te moeten
doen’’, vindt hij. ,,Maar uiteindelijk lijdt
de provincie wel schade en het gaat
wel om belastinggeld van de inwoners
van Noord-Holland. Het feit dat we nu
opnieuw in het gelijk worden gesteld,
geeft ook vertrouwen voor een
mogelijke uitspraak over Distriport in
het hoger beroep’’.
Hetzelfde vertrouwen is dus op
te tekenen bij de projectontwikkelaar.
,,Wij wachten dat hoger beroep rustig
en vol vertrouwen af’’, stelt directeur
Langenberg. ,,De provincie wacht dus
niet af, en ziet aanleiding om juist

de private commanditaire vennoten
van Distriport CV hangende de
procedure te confronteren met
beslagen. De provincie gebruikt nu
zelfs
een
zelfstandige,
interne
herinrichting van het Zeeman-concern
als argument om alvast beslag te
leggen. Dat kan volgens het
Nederlandse beslagrecht al heel
snel.’’
De ontwikkelaar is tevreden dat
de rechter in Breda wel heeft besloten
om de totale grondpositie Uithoorn, en
al verkochte kavels in Medemblik
buiten de zaak te houden. Rest dat er
wel beslag blijft op gronden in andere
plaatsen. Langenberg: ,,Die nemen
we toch niet op korte termijn in
ontwikkeling.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Heiloo heeft moeite met ’muur’ Kaptein Kaas
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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door Henk-Jan den Ouden
Heiloo De politiek in Heiloo is blij met
de komst van Kaptein Kaas naar
Heiloo, dat staat voorop. Maar wordt
het pand dat het bedrijf wil bouwen in
de Boekelermeer niet heel erg groot?
En waarom moet het pal aan de
Kanaalweg staan, zodat het een soort
muur wordt aan de rand van het
bedrijventerrein?
Met die vragen worstelden de
leden van de commissie openbare
ruimte tijdens de behandeling van het
plan. D66-politica Elly Meriwani sprak
van een ’muur aan de kant van het
Limmer
Die’
,,We
hadden
afgesproken dat de randen van de
Boekelermeer laag zouden blijven.

Waarom wordt het
neergezet? Ik hoop,
andere bedrijven daar
maar die komen dan
muur.’’

niet middenin
dat zich nog
gaan vestigen,
wel achter die

Willem Gomes van de NCPN
was het felst tegen. ,,Een krankzinnig
groot gebouw en het past daar totaal
niet.’’ Mart Brouwer de Koning van het
CDA had geen problemen met de
afmetingen.
,,Het
is
een
kaasopslagbedrijf. Ze hebben ruimte
nodig en die moeten we bieden. Ze
brengen
zo’n
honderd
man
werkgelegenheid mee.’’
Het college gaat nu met Kaptein
overleggen om te proberen de locatie
wat naar het noorden te verschuiven.
Verantwoordelijk wethouder Fred
Dellemijn temperde de verwachtingen,
omdat Kaptein
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duidelijk had laten weten aan de
zuidkant te willen bouwen. Hij
bevestigde na een vraag van de
PvdA, dat Kaptein geen toezeggingen
zijn gedaan over het realiseren van de
afslag A9.
Overigens werd tijdens de
vergadering deze week niet duidelijk
wie nou precies mag beslissen over
de
wijzigingen
in
het
bestemmingsplan die nodig zijn om de
vestiging van Kaptein mogelijk te
maken. Is dat een bevoegdheid van
het college van b en w of heeft de
gemeenteraad er ook een stem in?
De commissieleden kwamen er niet
uit. Het wordt zo spoedig mogelijk
uitgezocht.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Toch plek voor outdoor-sportpark De Rijp
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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door Jacco van Oostveen
Tussen brede school en kantine
voetbalclub
De Rijp Sportpark Vitaal De Rijp komt
er toch. Maar niet op de plek die de
initiatiefnemers voor ogen hadden.
Het multifunctionele
outdoor-complex met street workout
park, bike- en skatebaan en sportveld
komt op een stuk grond tussen de
nieuwe brede school en de kantine
van SV De Rijp. Direct naast het
mini-sportpark legt de gemeente een
kunstgrasveldje
aan
voor
de
gebruikers van de brede school. De
gemeenteraad ging deze week
akkoord met de plannen.
Vitaal De Rijp is een initiatief van
een aantal plaatselijke

sportverenigingen
en
wordt
gerealiseerd
dankzij
het
leefbaarheidsproject
Samen
Bijdrage(n). Eerst was het de
bedoeling dat het onoverdekte
sportpark tussen de sporthal en
nieuwbouwwijk De Pauw zou komen,
maar daar waren de buurtbewoners
niet van gediend. De jury van Samen
Bijdrage(n) schoot het initiatief
daarom in eerste instantie af.

De andere zijn karateclub De Rijp,
Derba
(basketbal),
Argonauten
(kano), De Harpoen (badminton) en
LTV De Rijp (tennis).

Wethouder Lino Zwitselaar
verraste
de
initiatiefnemers
vervolgens door zelf met een nieuwe
locatie te komen. Voor dit stuk grond
ten zuidoosten van de brede school
had de gemeente nog geen
bestemming. Het park, dat rond de
ton gaat kosten, wordt iets kleiner dan
op de oorspronkelijke locatie was
gepland. ,,Maar wij zijn al blij dat het
park er komt. Dit sportpark is uniek in
Nederland.’’, aldus Vincent Roodhart
van Tandje Erbij. De wielerclub is één
van de verenigingen die zich sterk
maken voor het outdoor-sportpark.

Voor de aanleg van het
kunstgrasveld, de inrichting van de
schoolpleinen en het plaatsen van
hekken
bij
de
brede
school
reserveerde de gemeenteraad deze
week een bedrag van 362.000 euro.
Sportpark Vitaal De Rijp wordt
bekostigd uit de pot van het project
Samen Bijdrage(n), dat de gemeente
opstartte nadat het een fusiebijdrage
van zes ton had ontvangen van het
Rijk.

De verwachting is dat de
opening van het sportpark ongeveer
gelijktijdig valt me de oplevering van
de brede school, in of vlak na de
zomer van 2015. De bouw van de
brede school ging onlangs van start.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan
Noordhollands Dagblad 22-12-2014
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nieuwe bestemmingsplan voor de kust
en de sluizen, het zogeheten
bestemmingsplan Zeezicht.

Velsen-Noord De gemeente Velsen
kan
geen
beperkende
regels
opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit
heeft de Raad van State besloten na
een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen waaronder de gemeente Velsen over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.

De gemeente Velsen stelt in een
persbericht de uitspraak belangrijk te
vinden ondanks dat ze op dit punt in
het ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak
geeft duidelijkheid na een lange
periode van onzekerheid voor alle
ondernemers
in
het
gebied.
Daarnaast
is
de
uitspraak
richtinggevend
voor
toekomstige
ontwikkelingen,
vooral
in
de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.

Lichteren houdt in dat de lading
van
diepstekende
zeeschepen
(gedeeltelijk) wordt overgeslagen op
andere schepen, zodat de diepgang
van het zeeschip minder wordt en het
vaartuig
veilig
door
het
Noordzeekanaal kan varen. Velsen
stelt echter dat dit in strijd is met het

De gemeenteraad van Velsen
had
enige
tijd
geleden
het
bestemmingsplan vastgesteld met
daarin een beperking tot het lichteren.
Deze beperking is door de uitspraak
van de Raad van State nu dus
definitief geschrapt uit het
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bestemmingsplan
Zeezicht.
Dit
betekent
dat
alle
verleende
milieuvergunningen onbeperkt kunnen
worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles
op alles gezet om de mogelijkheden
voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst
zeker
te
stellen’’,
aldus
verantwoordelijk wethouder Ronald
Vennik (PvdA) die eraan toevoegt dat
dat op sommige punten is gelukt.
,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn.
We gaan nu met de partners kijken
hoe we op een constructieve wijze
deze uitspraak van de Raad van State
kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Veiligheid
Experts buigen zich over brandweerkosten
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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door Paul Gutter
Bovenkarspel Twee onafhankelijke
experts gaan zich buigen over de
verdeling van de brandweerkosten in
de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord. Dit besluit van het algemeen
bestuur deelde burgemeester Marian
Goldschmeding donderdagavond

mee aan de Stede Broecse
gemeenteraad. Die had eerder een
motie aangenomen om bij de
Veiligheidsregio aan te dringen op
een eerlijker verdeling. Stede Broec
moet nu zes ton structureel per jaar
bijgedragen en is daarmee het
slechtst af van alle gemeenten.
Goldschmeding is blij met deze stap.
,,Deze experts gaan ook kijken hoe dit
geregeld is in andere regio’s en

komen hopelijk met een breed
gedragen voorstel.’’ Goldschmeding
meldde de raad verder dat de
gemeenten het nu eens zijn over 6,8
miljoen euro van de in totaal 7,4
miljoen euro die de Veiligheidsregio
moet bezuinigen. ,,Er zit dus nog een
gat.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Verkeer en vervoer
Tunnels Zuidas ingehaald door de tijd
Het Parool 20-12-2014
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Stedelijke ontwikkeling: Geld voor
tunnels kan veel beter besteed
worden
Jarenlang is over het ondertunnelen
van het verkeer bij de Zuidas
gesproken. Maar wat in het verleden
een goed idee leek, is dat nu niet
meer, stelt Duco Stadig.
Enige tijd geleden werd het concept
van de Ringweg A11 gelanceerd: de
grote ring om Amsterdam die is
ontstaan na de aanleg van de A5 en
die bestaat uit delen van bestaande
snelwegen. Een eigen nummer (A11)
moest
helpen
deze
nieuwe
werkelijkheid bij de automobilist op de
mental map te krijgen. Journalist Tijs
van den Boomen voorspelde dat de
oude Ring A10 tussen Sloterdijk en
de
Watergraafsmeer
daardoor
langzamerhand
in
een
soort
stadsboulevard zal veranderen.
Van den Boomen vroeg zich af of het
nog een goed idee is om die
boulevard
bij
de
Zuidas
te
ondertunnelen, maar men kan zich
ook afvragen of de ringweg ter hoogte
van de Zuidas van vijf naar zes
rijstroken moet worden verbreed. Dat
zuigt auto's aan die anders de A11
zouden nemen.

Er zijn in de agglomeratie meer
structurele veranderingen gaande. De
stad is ongekend populair - een
mondiaal verschijnsel. Zo kreeg
Amsterdam er vorig jaar 11.000
bewoners bij. In Almere liep het
inwonertal met 600 terug: men wil
kennelijk in de grote stad zelf wonen,
en vindt Almere te ver.
Dat geldt voor Diemen blijkbaar niet:
daar werden leegstaande kantoren tot
een studentencampus verbouwd en
gaat men nog 3000 woningen
bouwen. Ook Amsterdam heeft veel
meer plek voor woningen dan
gedacht: de woningproductie bestaat
hier in toenemende mate uit het
verbouwen van leegstaande kantoren,
en daarvan heeft Amsterdam er nog
heel veel. Ook deze ontwikkelingen
maken een zesde rijstrook bij de
Zuidas overbodig: al die extra auto's
van en naar Almere komen er niet.
Als verbreding naar zes rijstroken niet
nodig is, vervalt het belangrijkste
argument voor de ondertunneling van
de autoweg bij de Zuidas (het
Zuidasdok): er liggen nu vijf stroken,
een zesde kan er op de dijk niet meer
bij.
Ooit was er nog een ander argument:
met het Zuidasdok zou de bouw van
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duizenden extra woningen mogelijk
worden. Inmiddels is echter vanwege
de kosten besloten dat alleen de
autotunnels onder de grond gaan. Als
een toekomstige generatie ooit de
trein- en metrosporen onder de grond
brengt,
kunnen
daarbovenop
inderdaad
woningen
worden
gebouwd. Maar niemand gelooft dat
dat ooit gaat gebeuren. De website
van de Zuidas noemt extra woningen
dan ook niet (meer) als argument.
Dan blijft er in hoofdzaak nog één
argument voor die tunnels over: het
station kan sterk worden vergroot en
verbeterd en trams en bussen
kunnen, bovenop de autotunnels, tot
vlak bij de ingang komen. Dit is
inderdaad zeer wenselijk, maar de
vraag is wel of het voor veel minder
geld niet ietsje minder kan.
Want dat is het belangrijkste
argument tégen: de tunnels kosten
erg veel geld, geld dat beter kan
worden besteed. Bijvoorbeeld aan de
herstructurering van Nieuw-West en
Nieuw-Noord. Of aan het doortrekken
van de Noord/Zuidlijn.
Er is nog een argument tégen: de
bouw van de tunnels gaat tien jaar
lang ernstige overlast geven. Zie de
ellende en chaos bij het Centraal
Station in de afgelopen jaren. De
website spreekt van 'kwaliteit in elke

fase', maar veel verder dan het
beperken van de overlast zal men niet
komen.
Hoe erg is dat? De chique firma's die
nu in de torens op de Zuidas huizen
kunnen bij het aflopen van hun
huurcontract concluderen dat het
vanwege de overlast beter is naar
Schiphol te verhuizen: daar kun je
tenminste
fatsoenlijk
mensen
ontvangen. De kwaliteit van de Zuidas
zit niet in de mooie torens, maar in de
gebruikers daarvan, en die kwaliteit is
veel kwetsbaarder dan velen denken.
Langdurige bouwoverlast vormt een
ernstige bedreiging voor ons 'Central
Business District'.

Een tussenoplossing kan zijn om
alleen de zuidelijke tunnel aan te
leggen en dßßr het station de ruimte
te geven. Aan de zuidkant is veel
meer vrije ruimte dan aan het
noorden, dus voor de helft van het
geld en van de overlast kan dan het
enige echte probleem, het 'beknelde
station',
worden
opgelost.
Stedenbouwkundigen zullen deze
asymmetrie een gruwel vinden. Maar
de tunnel aan de noordkant wordt
hiermee niet onmogelijk gemaakt.
Al met al ben ik van mening dat het
geen goed idee meer is om de
autowegen in een tunnel onder te
brengen, al lijken de betrokken

overheden daarop af te koersen.
Want er is een principebesluit van rijk,
provincie, stadsregio en gemeente,
maar er moeten nog diverse formele
stappen genomen worden en de
aanbesteding
moet
ook
nog
beginnen. Het is niet te laat om
alsnog iets anders te besluiten.
Duco Stadig was van 1994 tot 2006
wethouder van Amsterdam (PvdA).
Nog een argument tégen: de bouw
van de tunnels gaat tien jaar lang
ernstige overlast geven
(c) Het Parool 2014 alle rechten
voorbehouden

Duinpolderweg stikt in stikstof
Haarlems Dagblad 20-12-2014
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door Sjaak Smakman
Bloemendaal De provincies Noorden Zuid-Holland hebben op het laatste
moment
een
nieuwe
variant
toegevoegd aan de tracés voor de
toekomstige
Duinpolderweg.
Dit
zogeheten spoortracé loopt vanaf de
N206 bij Ruigenhoek dwars door het
bollengebied naar de spoorlijn en gaat
dan verder langs het spoor tot aan de
Bartenbrug. Daar gaat hij in principe
verder langs de Margrietenlaan en de
Oosteinderlaan naar de Nieuwe
Bennebroekerweg, maar hij kan ook
aansluiten op een van de andere
varianten.
Het spoortracé is een noodgreep
omdat rond de zomer uit een eerste
verkenning bleek dat er te veel
stikstof in het duingebied terecht komt
door het verkeer. Dat zou dan weer
schade berokkenen aan de vegetatie,
die juist goed gedijt op een
voedselarme grond. Stikstof is een
van de belangrijkste bestanddelen
van kunstmest.

Of die eerste berekeningen ook echt
kloppen, moet blijken uit de Milieu
Effect Rapportages (MER) die het
komende halfjaar worden gedaan.
Volgens
de
Bloemendaalse
wethouder Marjolein de Rooij zijn de
noorden
middenvariant
’waarschijnlijk
onvergunbaar’.
Geweldig nieuws voor Bloemendaal,
vindt ze, dat faliekant tegen een
Duinpolderweg langs Vogelenzang en
Bennebroek is. Ook over de twee
zuidelijke varianten die door Hillegom
gaan, bestaan twijfels omdat die ook
voor een deel nog pal langs het
duingebied
gaan.
Volgens
de
Hillegomse wethouder Ivo ten Hagen
is er wel een probleem, maar uit het
feit dat de noord- en middenvariant
meegaan in de MER blijkt volgens
hem dat het niet zo’n vaart loopt als
De Rooij stelt, reageert hij.
De provincies willen echter wel een
alternatief hebben. Daarvoor is het
spoortracé bedacht, dat net voor de
duinen bij Ruigenhoek afbuigt. Die
stuit echter op grote weerstand bij de
betrokken
gemeenten
Noordwijkerhout en Hillegom. Het
Noordwijkerhoutse college noemt de
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nieuwe variant ‘landschappelijk en
ruimtelijk gezien negatief’ omdat
daardoor
de
openheid
van
Zilkerpolder zwaar wordt aangetast.
Verder vindt het college dat inwoners
en ondernemers rond het nieuwe
tracé worden overvallen door de
variant die plotseling uit de hoge hoed
komt.
Overigens
was
het
Noordwijkerhoutse college zelf al
maanden op de hoogte van de
nieuwe variant.
De Hillegomse wethouder Ivo ten
Hage ziet het spoortracé al evenmin
zitten. ,,Het is langer en duurder en
raakt meer mensen. Ik snap dat het
als alternatief wordt onderzocht, maar
dit gaat zoveel weerstand opleveren
dat ik denk dat dit het volgens mij echt
niet gaat worden.’’
De lokale partij Bloeiend Hillegom
vindt het spoortracé ’ronduit slecht’ en
verbaast
zich
erover
dat
de
gemeenteraad hierover niet eerder is
geïnformeerd. De raad staat volgens
Bloeiend Hillegom nu maar één ding
te doen: direct laten weten dat het
spoortracé wat Hillegom betreft niet
aan de orde is.

Gedeputeerde Staten van beide
provincies kiezen nu overigens
definitief voor een nieuwe weg tussen
Hillegom
en
Bennebroek.
Het
alternatief van het platform NOG
Beter om een aantal verspreide
maatregelen te nemen scoort wel
beter voor de Bollenstreek dan de
Duinpolderweg, maar slechter voor
Zuid-Kennemerland. Het heeft

daarom
’geen
inhoudelijke
meerwaarde’ om het hele NOG
Beter-plan mee te nemen in het
MER-onderzoek.
Willem Backx van het platform is
teleurgesteld, maar wijst erop dat het
idee om de Duinpolderweg via de
Weerlaan door te trekken naar de
Driemerenweg wél worden

meegenomen in de MER-studie. Dat
geldt niet voor het idee om de N207
door te trekken naar de N206, hoewel
de Zuid-Hollandse Staten dat wel
eerder dit jaar eisten.
(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden
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Uitgeest wil N203 verleggen
Noordhollands Dagblad 22-12-2014
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Uitgeest De gemeente Uitgeest wil
best meebetalen aan de aansluiting
van
de
snelweg
A8
(naar
Zaandam/Amsterdam) op de A9.
Maar dan moet wel de provinciale
weg N203, van Limmen naar Uitgeest,
worden verlegd.
Die nieuwe weg moet dan
uitkomen
bij
de
aansluiting
Uitgeest-Noord op de A9. De huidige

weg zou in 2016 moeten worden
gerenoveerd. ,,Maar dat geld kan dan
in de nieuwe weg worden gestopt’’,
aldus wethouder Schouten van
ruimtelijke ordening. Uitgeest heeft
meer voorwaarden gesteld voor de
bijdrage: de provincie moet zich
uitspreken voor het plaatsen van het
rangeerterrein voor treinen tussen
Uitgeest en Krommenie, en niet in de
‘groene driehoek’ tussen Uitgeest,
Heemskerk en Castricum. Ook moet
de provincie zijn goedkeuring geven
voor 96 woningen in de Limmerkoog,
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ten noorden van het dorp.
Als hieraan wordt voldaan, wil
Uitgeest 700.000 euro bijdragen aan
de aan de verbindingsweg tussen de
A9 en A8. Van de 150 miljoen euro
die hij gaat kosten is 108 miljoen euro
toegezegd. De rest is nog niet gedekt.
In 2018 moet de bouw starten.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden
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Den Haag Vandaag
Risico van uitbraak vogelgriep is niet weg
Trouw 22-12-2014

22-12-2014
/pagina
06
/sectie
Nederland
/auteur
BART
ZUIDERVAART,
REDACTIE
POLITIEK
Grote zorgen over besmettingen in
Duitsland
Paniek in Duitsland. Binnen een week
tijd is voor de tweede keer vogelgriep
op een veehouderij ontdekt. Vrijdag
werd het virus aangetroffen op een
boerderij in Meppen met 10.000
eenden. Het gaat om de gevaarlijke
variant H5N8.
Enkele dagen eerder raakte een
kalkoenfokkerij (20.000 dieren) in het
Duitse district Cloppenburg met
vogelgriep besmet. Ook daar betrof
het
de
gevaarlijke
en
zeer
besmettelijke variant.
Paniek
in
Duitsland
betekent
bezorgdheid in het buurland. Beide
besmette bedrijven liggen enkele
tientallen
kilometers
van
de
Nederlandse grens. En dat terwijl de
situatie hier net rustig werd.
Hoe zit het met de besmettingen in
Nederland?
De laatste keer dat hier vogelgriep
werd ontdekt, was drie weken
geleden. Een pluimveebedrijf met
28.000 dieren in Zoeterwoude moest
worden geruimd. Sindsdien lijkt de
situatie onder controle. Het ministerie
van economische zaken heeft de
sector wekenlang zware maatregelen

opgelegd, variërend van
vervoersverboden
tot
hygiëneregels.

fok- en
strenge

Het toeval wil dat staatssecretaris
Sharon Dijksma (landbouw) juist dit
weekend de maatregelen heeft
versoepeld. De gebieden rond
Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen,
waar vorige maand de vogelgriep is
opgedoken, worden weer vrijgegeven.
Wat voorlopig van kracht blijft, is het
strenge hygiënevoorschrift. 'Ik roep de
sector
nogmaals
op
alle
hygiënemaatregelen in acht te
nemen', schrijft Dijksma dit weekend
in een Kamerbrief. Ook het vervoer
tussen
pluimveebedrijven
blijft
beperkt. Per rit mag maximaal één
bedrijf worden bezocht, waarna
vrachtwagens
gereinigd
moeten
worden.
Tentoonstellingen
met
gevogelte blijven voorlopig verboden.
Wat
betekenen
de
Duitse
besmettingen voor Nederland?
Er zijn geen directe gevolgen, laat de
woordvoerder van Dijksma weten.
Duitsland is door Europa verplicht om
maatregelen te nemen, zoals het
instellen van een 10-kilometer-zone.
'Pas als vogelgriep dichter dan die 10
km van de grens opduikt, zijn
eventuele maatregelen in Nederland
weer aan de orde.'
Landen
Tuinbouworganisatie
Nederland (LTO) maakt zich 'grote
zorgen' over de Duitse besmettingen.
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Voorzitter Eric Hubers van de
vakgroep pluimveehouderij zegt: 'De
vogelgriep is niet weg en Nederland
loopt nog steeds risico. Een nieuwe
uitbraak is helaas mogelijk. Deze
waarschuwing
vanuit
Duitsland
nemen wij zeer serieus.'
Volgens LTO is er 'intensief
handelscontact' tussen Nederland en
de getroffen regio. De afgelopen
weken
zouden
er
1410
handelstransporten
geweest
zijn
tussen Nederlandse bedrijven en het
gebied, waarbij het vooral ging om het
vervoer
van
vleesen
eendagskuikens.
Dijksma's
woordvoerder:
'Wij
monitoren de situatie in Duitsland
nauwkeurig en er is veel en goed
contact met zowel de Duitse minister
als met veterinair deskundigen.'
Is er al uitsluitsel over de bron van de
besmettingen?
Nee. Althans, er is geen definitief
antwoord op de vraag hoe de dieren
besmet zijn geraakt. Het onderzoek
loopt nog, laat het ministerie van
economische zaken weten. Begin
deze maand zei Dijksma dat er twee
smienten
(wilde
eenden)
zijn
aangetroffen met vogelgriep. Volgens
de staatssecretaris is het 'zeer
waarschijnlijk' dat smienten het virus
hebben verspreid.
(c) Trouw 2014
voorbehouden

alle
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Elke stem is nu cruciaal
Algemeen Dagblad 22-12-2014
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Meestal is hun stem niet zo belangrijk.
Maar twee kleine fracties in de Eerste
Kamer, 50Plus en OSF, krijgen plots
een cruciale rol: het voortbestaan van
het kabinet kan in hun handen liggen.
Minister Schippers probeerde hen al
om te praten. ‘Het was een prettig
gesprek.’
peter groenendijk hanneke keultjes
Schippers heeft óók steun OSF en
50Plus nodig
den haag | Nee, het gebeurt Kees de
Lange (71) niet vaak dat hij een
minister aan de lijn krijgt. Maar de
senator,
die
namens
de
Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)
één zetel in de Eerste Kamer heeft,
werd 2 weken geleden plotseling
benaderd door minister Schippers. Of
hij langs wilde komen, om het nog
eens over de Zorgwet te hebben.
,,We hebben op het ministerie meer
dan een uur met elkaar gesproken,
heel prettig. Nee, ze zette me niet
onder druk. Maar ze wilde wel graag
weten of ik overwoog om toch voor
het wetsvoorstel te gaan stemmen.’’
Voortbestaan
De stem van De Lange, die over 3
maanden stopt na 4 jaar Eerste
Kamer, is plotseling belangrijker dan
ooit. Of de Zorgwet door de Senaat
komt, is immers bepalend voor het
voortbestaan van het kabinet. ,,En
blijkbaar voelde Schippers al aan dat
een paar PvdA-senatoren grote
twijfels hadden,’’ zegt De Lange.

Afgelopen dinsdag, op de ochtend
vóór de cruciale stemming, werd hij
nogmaals gebeld. ,,De minister vroeg
zich af of er nog dingen waren waar
ze duidelijkheid over kon verschaffen.
Ik ben niet op de uitnodiging
ingegaan.’’
Jan Nagel van 50Plus, net als De
Lange een eenmansfractie in de
Tweede Kamer, werd 2 weken
geleden
óók
door
Schippers
benaderd. Ze spraken vervolgens
uitgebreid over de wet. ,,En op de dag
van de stemming hebben we
nogmaals gesproken,’’ zegt Nagel.
,,Ze zei toen heel charmant: ‘ik denk
dat we ons gesprek nog niet goed
hebben afgerond’. Ze had duidelijk in
de gaten dat een aantal PvdA’ers
dwarslag en wilde graag dat ik voor
zou stemmen. Ik heb gevraagd of zij
dan ook wilde praten over het
indexeren van de pensioenen, want
dat is voor ons ook een cruciaal punt.
Maar daar ging ze niet over, zei ze.’’
Een woordvoerder van Schippers
bevestigt de gesprekken; ze zouden
bedoeld zijn geweest om eventuele
vragen over het wetsvoorstel weg te
nemen.
Zowel Nagel als De Lange stemde
uiteindelijk tegen. Opvallender was
dat ook de PvdA-senatoren Ter Horst,
Duivesteijn en Linthorst dat deden.
Het bracht de regering bijna ten val.
Het kabinet gaat het wetsvoorstel
begin 2015, met wat aanpassingen,
nóg een keer aan Eerste en Tweede
Kamer voorleggen. PvdA-senator Ter
Horst lijkt inmiddels enthousiaster,
Adri Duivesteijn blijft zeer kritisch. De
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positie van Linthorst is onduidelijk.
En dus zou de stem van 50Plus of
OSF zomaar cruciaal kunnen worden
voor het voortbestaan van het
kabinet. ,,Daar ben ik me bewust
van,’’ zegt De Lange. ,,Maar ik zit niet
in de Senaat om de regering weg te
stemmen, ik zit in de Senaat om
wetten te beoordelen. Wat voor
conclusies anderen daar vervolgens
ook aan verbinden. Of ik ditmaal voor
het wetsvoorstel kan stemmen? Dat
zou kunnen. Ik ben benieuwd naar de
precieze aanpassingen rond de vrije
artsenkeuze. Ik vind grote delen van
deze wet namelijk wél goed.’’
Opgelucht
Nagel is niet meer om te praten, zegt
hij. ,,Ik besef dat er veel van mijn stem
kan afhangen. Maar als je ziet
hoeveel mensen opgelucht reageren
dat deze wet is tegengehouden… En
eerlijk gezegd: dit kabinet loopt
gewoon op z’n laatste benen. Als het
hier niet over struikelt, dan wel over
iets anders. Deze regering haalt
Prinsjesdag niet.’’
¶ Jan Nagel (50Plus, l) en Kees de
Lange (OSF) voorafgaand aan een
vergadering in de Senaat. Foto
ANP/Bart MAAT
Het kabinet loopt op zijn laatste
benen.
Deze
regering
haalt
Prinsjesdag niet
-Jan Nagel (50Plus)
(c) Algemeen Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Deken van mist rond naheffing
De Telegraaf 22-12-2014
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Jan-Willem Navis Den Haag Het
kabinet trekt een rookgordijn op over
de naheffing van 642 miljoen euro die
Nederland moet betalen aan de
Europese Unie. Hoewel minister
Dijsselbloem (Financiën) beloofde ’tot
de bodem’ uit te zoeken wat er
gebeurd is, weigert de bewindsman
correspondentie
en
andere
documenten te verstrekken over de
omstreden rekening. Een verzoek
van De Telegraaf op grond van de
Wet Openbaarheid van Bestuur is
grotendeels
geweigerd,
zonder
motivatie. Slechts negen van de 115
stukken worden openbaar. Het besluit
om de lezers van deze krant
onwetend te houden, is genomen na
overleg met de Europese Commissie.
Die ziet in openbaarheid over de
besteding
van
Nederlands
belastinggeld „geen publiek belang
dat zwaarder weegt dan het
besluitvormingsproces” in Brussel.
Het ministerie van Financiën
verstrekte enkel een lijst met
documenten, en een paar weinig
specifieke notities en e-mails. Uit de
lijst valt op te maken dat Dijsselbloem
direct nadat de naheffing bekend
werd, hierover op de hoogte werd
gesteld door zijn ambtenaren. Het
bericht ging tegelijk naar zes andere

ministeries, waaronder dat van
premier Rutte. „Maar de Tweede
Kamer mag het niet inzien”, klaagt
CDA-Kamerlid Omtzigt.
De naheffing kwam pas een
week later in het nieuws, door
publicatie van een artikel in de
Financial Times (FT), ten tijde van
een eurotop. Dijsselbloem voerde
toen al dagen intensief overleg over
de kwestie, ook met een niet bij name
genoemde
andere
EU-lidstaat.
Mogelijk is dit het Verenigd Koninkrijk,
dat een nog forsere rekening kreeg.
Premier Rutte zei op die eurotop
dat hij ’overvallen’ werd door het
bericht. Toch werd zijn ministerie ook
direct op 17 oktober geïnformeerd. Uit
het overzicht van de communicatie
tijdens de top blijkt dat Financiën op
die
donderdagavond
druk
communiceert. De eerste mail dan
heeft als onderwerp ’Re: FT’.
E-mails Uit een verzoek om
documenten dat deze krant bij de
Europese Commissie deed, blijkt dat
er in de periode voorafgaand aan de
eurotop druk mailverkeer was over de
kwestie tussen Den Haag en Brussel.
Deze
documenten
ontbreken
opvallend genoeg grotendeels op de
lijst die Dijsselbloem vrijgaf. Volgens
het ministerie komt dit mogelijk
doordat contact deels via de

vertegenwoordiging
van
de
Nederlandse regering in Brussel liep.
Maar de e-mails staan ook niet
allemaal tussen de correspondentie
van de vertegenwoordiging met het
ministerie.
Omtzigt ziet in de weigering van
de PvdA-bewindsman een patroon.
„Ook de Tweede Kamer wordt
informatie onthouden, ook nadat ik er
vier keer naar heb gevraagd.
Kennelijk hopen ze dat de kwestie
overwaait
als
het
geld
is
overgeboekt.” Dat wil Dijsselbloem op
30 december doen. Vandaag wordt in
de Eerste Kamer een spoeddebat
aangevraagd, omdat het kabinet de
door
de
naheffing
aangepaste
begroting niet voor de overboeking
aan
de
senaat
voorlegt
ter
instemming.
Het ministerie weigert de stukken
openbaar te maken, omdat deze alle
volledig
uit
’persoonlijke
beleidsopvattingen’ van ambtenaren
zouden bestaan. Dit is echter niet
toegelicht, iets dat wettelijk wel
verplicht is. De Telegraaf zal daarom
in het geweer komen tegen de
afwijzing. Dat is al gebeurd tegen het
besluit van de Europese Commissie.
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten
voorbehouden

Niet overboord gooien, niet aan wal brengen
Nederlands Dagblad 22-12-2014
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beeld Julius Schrank
Dankzij traag malende Brusselse
molens zitten vissers in dubio. Ze
mogen hun bijvangst niet meer
overboord gooien, maar ook niet aan
wal brengen als zij daar geen quotum
voor hebben. IJmuiden De vissers op
de
trawlervloot
die
na
de
kerstvakantie uitvaren, zullen hoe dan
ook de regels overtreden. Ze mogen
alleen nog kiezen welke. Ze kunnen
kiezen tussen de aanlandingsplicht
(verbod om ongewenste vangst terug
te gooien) en het aanlandingsverbod
(verbod om ‘verkeerde’ vis aan wal te

brengen). Dat is het gevolg van te
trage Europese besluitvorming. Een
jaar geleden werd al besloten een
strikt weggooiverbod voor vis in te
voeren, maar tal van oude regels
moesten nog worden opgeruimd. Dat
is niet gelukt en zal nog maanden
duren. Desondanks zullen de trawlers
op 2 januari varen om bij Ierland op
horsmakreel te vissen, zegt Gerard
van Balsfoort van PFA, de organisatie
van trawlerrederijen. ‘We zullen wel
zien of we boetes oplopen, of
misschien worden opgebracht in Ierse
havens. We kunnen niet ons bedrijf
stilleggen.’ Een visser mag alleen vis
aan de wal brengen waarvoor hij een
quotum heeft, en dan nog alleen als
die vis groot
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genoeg is (bovenmaats). De rest moet
volgens de oude regels overboord.
Dus te kleine kabeljauw, bijvangst van
ongewenste soorten, vis waarvoor het
quotum al opgevist was: overboord
ermee. Zo gaat dat al jaren, tot grote
vreugde van andere zeebewoners en
vogels, die zich helemaal ongans
konden vreten aan dit gratis
zeebanket. niet te verantwoorden De
Europese Commissie vond het niet
meer te verantwoorden dat al die
kostbare vis wordt weggegooid terwijl
de kranten volstaan over het
leegvissen der zeeën. Dus werd
besloten dat alle vis die wordt
gevangen, of hij voor mensen eetbaar
is of niet, of de visser er quotum
(vergunning) voor

heeft of niet, aan wal moet worden
gebracht. Op straffe van een stevige
boete. Die regel gaat op 1 januari in
voor de trawlervisserij. De trawlers
vissen vooral op makreel en
horsmakreel, en halen gemiddeld een
procent of 8 bijvangst. Pas over een
jaar is de kottervisserij aan de beurt.
Die
is
berucht
om
zijn
weggooipraktijken. Hier is de bijvangst
gemiddeld groter dan de beoogde
vangst. Van wijting en schar gaat tot
90 procent terug de zee in. Het is niet
erg handig om te verbieden wat
verplicht is, en dat was natuurlijk ook
niet de bedoeling. In de loop van dit
jaar zouden de oude regels worden
veranderd zodat ze niet meer strijdig
zouden
zijn
met
de
nieuwe
aanlandingsplicht. Maar de Europese
besluitvormingsmolen had aan een
jaar niet genoeg. Na het

besluit over het weggooiverbod zelf,
moesten nog oude regels worden
veranderd die daarmee in strijd
waren. Eind vorig jaar kwam de
Europese Commissie daarvoor al met
voorstellen, maar zij had nog de
instemming nodig van de Europese
ministerraad én van het Europees
Parlement. Afgelopen zomer was er
een
overeenkomst
met
de
ministerraad. Het Parlement kwam
traag op gang, onder meer omdat er
in mei nog verkiezingen moesten
worden gehouden. Uiteindelijk ging
het akkoord, zij het met 243
amendementen. Daarna moeten het
Europees Parlement, de Europese
Commissie en de Europese Raad (de
ministers) het nog met elkaar eens
worden in een onderhandelingsronde
die de Triloog (driepartijenoverleg)
wordt genoemd. Ook dat overleg

werd vertraagd, onder meer door de
wisseling
van
de
Europese
Commissie. Pas eind vorige week
werd daartoe een laatste poging
gedaan. Die strandde. Nu is de
patstelling compleet. De Europese
ministers probeerden begin deze
week nog een oplossing te vinden.
Staatssecretaris Sharon Dijksma had
wel een idee: gedogen. Maar zij kreeg
er nauwelijks steun voor van haar
Europese collega’s. Nu wil ze op
eigen
houtje
met
een
gedoogoplossing komen. Daarmee is
het probleem nog absoluut niet
opgelost. ‘Ik denk niet dat Dijksma
kan garanderen dat de Ieren ook
gaan gedogen’, zegt Van Balsfoort
van de PFA.
(c) Nederlands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Gemeentezaken
Meer gemeenten onder curatele
Binnenlands Bestuur 19-12-2014

Hans Bekkers19 dec 2014
De provincies hebben 16 gemeenten
onder curatele gesteld omdat hun
begrotingen voor komend jaar niet
sluitend zijn. Dit jaar gold het
verscherpte
toezicht
voor
9
gemeenten
Door middel van preventief toezicht
willen de provincies – samen met de
gemeenten – proberen het financieel
evenwicht op de begroting te
herstellen. Dat verscherpte toezicht
houdt niet in dat de provincies het
roer overnemen van de gemeenten,
maar
wel
over
de
schouder
meekijken. Dat betekent onder andere
dat de gemeente geen nieuwe
financiële
verplichtingen
mag
aangaan zonder toestemming van de
provincie.
Trendbreuk in Zeeland
In Zeeland komen 3 gemeenten onder
preventief toezicht te staan. Dat is
een trendbreuk, want de provincie
heeft jarenlang niet één noodlijdende
gemeente gehad. Middelburg komt
onder verscherpt

toezicht omdat de huidige begroting
niet sluitend is en ook in de komende
jaren tekorten worden verwacht. In
totaal moet Middelburg de komende
twee jaar zo’n tien miljoen euro
bezuinigen. Ook Vlissingen en
Kapelle vallen komend jaar om
financiële redenen onder preventief
toezicht van de provincie. In
Groningen
komen
Bellingwedde,
Vlagtwedde en Ten Boer in 2015
onder financieel toezicht van de
provincie te staan. Voor Vlagtwedde een van de rijkste gemeenten van de
provincies - is dat overigens niet om
financiële redenen, maar vanwege het
feit
dat
ze
in
een
herindelingsprocedure zitten met het
wel noodlijdende Bellingwedde.
Meerjarige tekorten
Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland hebben besloten om
de gemeenten Muiden en Langedijk
vanwege hun financiële positie onder
preventief financieel toezicht te
stellen. De begroting van Langedijk
vertoont volgens de provincie voor
2015
een
incidenteel
tekort.
Maatregelen voor herstel worden
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vermoedelijk pas gevonden in 2015
en later. Muiden stond dit jaar al
onder
curatele.
Vanwege
de
aanmerkelijke meerjarige tekorten en
het lopende artikel 12 traject wordt dat
volgend jaar voortgezet.
De provincie Overijssel heeft besloten
Haaksbergen en Twenterand onder
preventief financieel toezicht te
plaatsen vanwege de financiële
problematiek in die gemeenten.
Haaksbergen krijgt de begroting 2015
niet sluitend. Er is sprake van een
negatief saldo en de algemene
reserve is negatief. Naar verwachting
is de gemeente pas vanaf 2017 uit de
rode cijfers. De begroting van
Twenterand voor 2015 sluit niet
doordat voorgestelde bezuinigingen
door de gemeenteraad zijn gewijzigd.
Omdat de vervangende dekking
ontbreekt, zijn de begroting en de
meerjarenraming niet langer in
evenwicht.
Amersfoort wil er snel onder uit
De provincie Utrecht heeft Amersfoort
onder preventief financieel toezicht
gesteld. Amersfoort slaagt er volgens

de provincie niet in om een
evenwichtige begroting te maken voor
2015 en de komende jaren. De stad
heeft alles op alles gezet om onder de
curatelestelling uit te komen – de
gemeente vindt namelijk dat de
provincie
de
financiële
situatie
verkeerd beoordeeld. Amersfoort
heeft met name last van tegenvallers
bij de grondexploitatie. Van de
provincie krijgt Amersfoort een
kwartaal een nieuwe begroting op te
stellen. Lukt dat, dan heft de Utrecht
het verscherpte toezicht weer op. De
gemeente zal in samenspraak met de
provincie zo snel mogelijk komen met
een herstelbegroting om alsnog goed
te laten keuren. Vanaf 2015 is het
namelijk mogelijk om tijdens het
begrotingsjaar
het
ingestelde
preventieve toezicht in te trekken.

gemeenten met preventief toezicht:
Apeldoorn en Beuningen. Voor beide
gemeenten gold dat ook al in 2014.
De hoofdreden: een negatief eigen
vermogen door grote verliezen in de
grondexploitatie.
Friesland
houdt
komend jaar – net als in 2014verscherpt toezicht op de gemeente
Heerenveen. Die gemeente kampt
met tekorten op de grondexploitatie.
Ook in de provincie Noord-Brabant
blijft de teller steken op één
gemeente: Gemert-Bakel. Er bestaat
een kans dat er nog één gemeente bij
komt, maar die lijkt volgens de
provincie niet heel erg groot. Van
Zuid-Holland is zeker dat in elk geval
de gemeente Lansingerland en Delft
komend jaar onder curatele staan.
Lansingersland verkeert al langer in
grote problemen door tegenvallende
grondexploitatie.

Tegenvallende grondexploitaties

financiën op orde. Ook in Flevoland
en Limburg voldoen alle gemeenten
aan de wettelijke eisen die aan de
gemeentebegroting worden gesteld.
Het is voor het vijfde jaar op rij dat
geen enkele Limburgse gemeente in
verband met de financiële situatie
onder het zwaardere, preventieve
toezicht valt. Toch is volgens de
provincie de onderliggende financiële
situatie nu zwakker dan voorgaande
jaren. ‘Dat blijkt uit de nog resterende
tekorten, de grote bezuinigingen die
nu gerealiseerd moeten gaan worden,
waarbij niet zeker is dat dat voor de
volle 100 procent gaat lukken, het
opraken
van
‘makkelijke’
bezuinigingsmogelijkheden,
het
kleiner worden van de buffers om
tegenvallers op te vangen en de
sterke toename van de risico’s’, aldus
verantwoordelijk gedeputeerde Erik
Koppe.

Financiële situatie verzwakt
Gelderland telt komend jaar twee
Alle Drentse gemeenten hebben hun

Veel meer gemeenten onder toezicht in 2015
Haarlems Dagblad 20-12-2014
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Amersfoort Komend jaar staan zestien
gemeenten
onder
preventief
financieel toezicht van de provincies.
Dat zijn er zeven meer dan in 2014.
Dat meldt het vakblad Binnenlands
Bestuur.
Zeeland heeft straks drie
gemeenten onder curatele staan en
voert daarmee samen met Groningen
de lijst met provincies aan. In Zeeland
gaat het om Middelburg, Vlissingen
en Kapelle. Zeeland heeft

jarenlang niet één noodlijdende
gemeente gehad. In Groningen betreft
het Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten
Boer.
In Noord-Holland moeten Muiden
en Langedijk komend jaar beterschap
tonen.
In
Overijssel
staan
Haaksbergen en Twenterand onder
curatele. In Utrecht gaat het om
Amersfoort,
in
Gelderland
om
Apeldoorn en Beuningen en in
Friesland
om
Heerenveen.
Gemert-Bakel is de enige gemeente
uit de provincie Noord-Brabant die op
de lijst staat en in Zuid-Holland krijgt
Lansingerland extra toezicht.
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Drenthe, Flevoland en Limburg
zijn de enige provincies waar alle
gemeenten hun financiën op orde
hebben. Het is voor het vijfde jaar op
rij dat Limburg in alle gemeenten de
zaken in financieel opzicht op orde
heeft.
Het verscherpte toezicht houdt in
dat een gemeente geen nieuwe
financiële
verplichtingen
mag
aangaan zonder toestemming van de
provincie.
(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden
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Plasterk: meer gemeenten onder curatele provincie
De Volkskrant 20-12-2014
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Het aantal gemeenten dat vanwege
financiële problemen onder curatele
staat van de provincie is sterk
toegenomen: van negen naar vijftien.
Voornaamste
oorzaak
zijn
de
verliezen op de grondexploitatie. Dat
schrijft minister Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken in een brief aan
de Tweede Kamer.
Zeeland staat met stip op de eerste
plaats. De provincie heeft voor 2015
drie gemeenten onder preventief
(ofwel verscherpt) financieel toezicht
gesteld: Vlissingen, Middelburg en
Kapelle. Dat betekent dat hun
begrotingen
moeten
worden
goedgekeurd
door
het
provinciebestuur.
Vlissingen staat daarnaast - net als
Ten Boer en Muiden - ook onder
curatele van het Rijk wegens een
structureel slechte financiële situatie.
Door
deze
zogenoemde
artikel-12-status krijgt de Zeeuwse

havenstad extra geld van Den Haag
in ruil voor streng financieel toezicht.
In de voorgaande jaren maakten de
'zuinige Zeeuwen' hun naam beter
waar: in 2013 en 2014 stond geen
enkele gemeente in Zeeland onder
curatele.
Een
Zeeuwse
artikel-12-gemeente is zelfs voor het
laatst
in
de
jaren
zeventig
voorgekomen.
Behalve de sterke stijging van het
aantal gemeenten valt ook op dat de
provincies enkele middelgrote steden
onder verscherpt toezicht hebben
gesteld. Behalve Vlissingen staan ook
Middelburg,
Delft,
Apeldoorn,
Amersfoort en Heerenveen op de lijst.
Hiervan is alleen Apeldoorn een
recidivist: deze Gelderse gemeente
stond ook in voorgaande jaren onder
curatele.
Plasterk constateert dat 'veel van de
gemeenten onder preventief toezicht
te
maken
hebben
met
grondexploitatieverliezen'. Hij kan
daaraan echter nog geen conclusies
verbinden over 'de ontwikkeling van
de
financiële
positie
van
de
Nederlandse gemeenten in den
brede'. Dat overzicht hoopt hij in het
voorjaar van 2015 te hebben.

Gemeenten hebben door de crisis in
de woningmarkt miljarden verloren op
de
grondexploitatie.
Accountantsbureau Deloitte schatte
dat verlies in 2012 op 3,9 tot 4,4
miljard euro, aldus de Vereniging van
Nederlandse
Gemeenten.
Veel
bouwplannen werden geschrapt of
aangepast, waardoor gemeenten
grote
sommen
geld
moesten
afboeken.
Jarenlang was grondexploitatie de
grootste
inkomensbron
van
gemeenten, waaruit ze allerlei lokale
voorzieningen konden financieren. De
laatste jaren is grond van melkkoe
vooral een kostenpost geworden,
waardoor gemeentelijke begrotingen
onder druk kwamen te staan en lokale
voorzieningen
moesten
worden
geschrapt.
Alle gemeenten in Drenthe, Flevoland
en Limburg hebben hun financiën op
orde, blijkt uit Plasterks brief.
(c) De Volkskrant 2014 alle rechten
voorbehouden

Cultuur
’Blij met overdracht ruïne’
IJmuider Courant 20-12-2014
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door Friso Bos
Santpoort-Zuid Betrokkenen bij de
Ruïne van Brederode reageren
verheugd op het akkoord dat minister
Blok (Wonen en Rijksdienst) bereikte
met
de
Nationale
Monumentenorganisatie
over
de
overdracht van 31 Rijksmonumenten.
,,Het is een heel belangrijke stap,
maar nog geen reden om onze groep
op te heffen’’, zegt voorzitter Piet
Paree van Te Wapen voor Brederode.
De Rijksmonumenten worden

overgedragen
omdat
puur
het
eigendom niet meer nodig is als
bescherming van deze gebouwen.
Bovendien heeft een particuliere
organisatie
toegang
tot
meer
geldstromen dan het Rijk om de
monumenten in stand te houden. Net
als Brederode zijn onder andere
kasteel Radboud, het Westfries
Museum
en
Vesting
Naarden
overgedragen.

gesloten. Deze zal de komende tijd
worden uitgewerkt om tot een
koopovereenkomst te komen. ,,Ik ga
er dan ook van uit dat het nog wel vier
tot zes maanden kan duren tot er echt
een handtekening onder staat en de
overdracht helemaal rond is’’, zegt
voorzitter
Dimitri
Arpad
van
Heerlijkheid Brederode. Dat is de
stichting die de ruïne momenteel
exploiteert.

Het Rijk geeft een bruidschat
mee van 61 miljoen euro. Het
onderhoud aan de monumenten kost
in totaal 5 miljoen euro per jaar.

Ook Arpad noemt het besluit een
goede stap. ,,Daar hebben al die
partijen in de NMo (dat een clustering
van monumentenorganisaties is, red.)
maandenlang in overleg met het Rijk
naartoe gewerkt. Ik verwacht hooguit
kleine aanscherpingen of

Handtekening De NMo heeft
met Blok een principeovereenkomst
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aanvullingen vanuit de Tweede
Kamer’’, aldus Arpad. Hij gaat er
vanuit dat de ruïne in het voorjaar
weer opengaat voor publiek.
Bij Te Wapen voor Brederode is
men verbaasd dat de overeenkomst
tussen NMo en minister Blok nog dit
jaar bereikt is. ,,We hadden gedacht
dat het komend voorjaar zo worden’’,
zegt Paree. ,,Waarschijnlijk volgen nu
nog de onderhandelingen binnen de
NMo over wie welke monumenten

gaat exploiteren en hoeveel geld
daarvoor is.’’
Te Wapen voor Brederode heeft
zich de afgelopen jaren ingezet voor
een ruïne die toegankelijk is voor
publiek en de mogelijkheid heeft
educatieve
en
laagdrempelige
activiteiten te bieden. De ruïne speelt
een belangrijke rol in de leerlijn
erfgoed van de basisscholen in de
regio. Ook scholen uit het voorgezet
onderwijs bezoeken het monument

met regelmaat in het kader van
geschiedenis onderwijs. ,,Die functies
zullen wij blijven bewaken. Maar ook
houden
we
bijvoorbeeld
de
waterhuishouding nauwlettend in de
gaten. Niemand wil een monument
waarvan de fundering verkruimeld
doordat de slotgracht te lang droog
staat.’’
(c) IJmuider Courant
rechten voorbehouden

2014

alle

Duurzame energie
Miljoenenproject op losse schroeven
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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door Winnie van Galen
Provincie aarzelt met bijdrage voor
biovergasser in Alkmaar
Alkmaar
De
bouw
van
de
biovergasser voor groene energie in
Alkmaar staat op losse schroeven. De
provincie slaagt er vooralsnog niet in
de toegezegde 4,5 miljoen euro voor
het 23 miljoen euro kostende project
te garanderen. Daarmee dreigen de
andere partijen (het consortium
Gasunie, Taqa, ECN en Royal
Dahlman) af te haken. In een
tussenstand over het project laat het
consortium weten te onderzoeken of
er gezien de stroperigheden met de

financiering mogelijkheden zijn om het
project elders in Noord-Nederland te
realiseren. Gedeputeerde Bond van
de provincie Noord-Holland erkent dat
partijen ongeduldig worden (’op een
gegeven moment moet je een knoop
doorhakken’) en het moment nadert
dat er een besluit moet vallen:
doorgaan of afhaken. Bond heeft
laten weten dat er gisteren overleg is
geweest en de partijen komenin
januari opnieuw bij elkaar. Hierbij
staat voorop dat de provincie het
financiële risico wil verkleinen. Een
grotere
deelname
van
private
investeerders ziet Bond als een
oplossing. Een probleem is dat het
geld uit een provinciaal fonds moet
komen waar stevige voorwaarden met
weinig risico’s aan zijn verbonden.
Bond: ,,Ik blijf me honderd procent
inzetten om het project te laten
slagen. Voor
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Noord-Holland en Alkmaar is het zeer
belangrijk.’’
Met de biovergasser is uit
afvalhout groen gas te maken dat zo
het aardgasnet op kan. Om dat
mogelijk te maken wordt zoals de
wens van alle partijen nog steeds is,
in de Boekelermeer een proeffabriek
gebouwd. De ontwikkeling past in het
streven van Alkmaar een belangrijke
positie in te nemen op het gebied van
hoogwaardige technologie.
Burgemeester Piet Bruinooge
van Alkmaar zegt in een reactie grote
zorgen te hebben over de afloop van
het project.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Economie
Glasvezelkabel over Afsluitdijk
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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De glasvezelroute over de Afsluitdijk
is volgens Eurofiber-woordvoerster
Clementine Witkamp gerealiseerd in
opdracht van ’een aantal klanten’.

aanleggen
voor
betere
internetverbinding
en
televisieontvangst in met name de
buitengebieden.
,,Het is voor ons wel een optie
om op deze ’monsterkabel’ in te
pluggen. Of het ooit zo ver komt,
hangt helemaal af van de kosten’’,
aldus mededirecteur Alexander op de
Weegh.

Vanaf het agrarische en
logistieke ondernemerspark in de
Wieringermeer
lopen
reeds
glasvezelverbindingen
voor
het
doorgeven van dataverkeer richting
Amsterdam en Alkmaar.

Daartoe behoort vermoedelijk
ook Microsoft, dat een datacentrum
langs de A7 in Middenmeer bouwt.
Witkamp wil dat niet bevestigen. ,,De
kabel is voor ons van strategisch
belang’’, meldt zij wel. ,,Het is de
kortste route die het noorden van
Nederland verbindt met Amsterdam,
waar veel datacenters en onder meer
de AMS-IX (Amsterdam Internet
Exchange,
het
internationale
internetknooppunt van Nederland,
red.) zijn gevestigd. En vice versa.’’

Microsoft De pas gelegde kabel
is circa tachtig kilometer lang en
’vastgeknoopt’
aan
bestaande
netwerken in Sneek en Middenmeer.

De aanleg heeft niets van doen
met het initiatief van de Coöperatie
Breedband Hollands Kroon. Die wil
glasvezelnetwerk in de gemeente

door Martijn Gijsbertsen
Middenmeer
Glasvezelspecialist
Eurofiber heeft een gloednieuwe
breedbandkabel over de Afsluitdijk
naar het agrarisch en logistiek
bedrijventerrein
Agriport
A7
in
Middenmeer aangelegd. Het gaat om
een miljoeneninvestering.

,,Wij zijn een zakelijk netwerk,
dus
bedoeld
voor
bedrijven,
overheden,
organisaties
en
instellingen’’,
stelt
Witkamp.
,,Individuele
particulieren
en
huishoudens
kunnen
zich
niet
aansluiten,
breedbandaanbieders
namens hen eventueel wel.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan
Noordhollands Dagblad 22-12-2014
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nieuwe bestemmingsplan voor de kust
en de sluizen, het zogeheten
bestemmingsplan Zeezicht.

Velsen-Noord De gemeente Velsen
kan
geen
beperkende
regels
opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit
heeft de Raad van State besloten na
een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen waaronder de gemeente Velsen over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.

De gemeente Velsen stelt in een
persbericht de uitspraak belangrijk te
vinden ondanks dat ze op dit punt in
het ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak
geeft duidelijkheid na een lange
periode van onzekerheid voor alle
ondernemers
in
het
gebied.
Daarnaast
is
de
uitspraak
richtinggevend
voor
toekomstige
ontwikkelingen,
vooral
in
de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.

Lichteren houdt in dat de lading
van
diepstekende
zeeschepen
(gedeeltelijk) wordt overgeslagen op
andere schepen, zodat de diepgang
van het zeeschip minder wordt en het
vaartuig
veilig
door
het
Noordzeekanaal kan varen. Velsen
stelt echter dat dit in strijd is met het

De gemeenteraad van Velsen
had
enige
tijd
geleden
het
bestemmingsplan vastgesteld met
daarin een beperking tot het lichteren.
Deze beperking is door de uitspraak
van de Raad van State nu dus
definitief geschrapt uit het
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bestemmingsplan
Zeezicht.
Dit
betekent
dat
alle
verleende
milieuvergunningen onbeperkt kunnen
worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles
op alles gezet om de mogelijkheden
voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst
zeker
te
stellen’’,
aldus
verantwoordelijk wethouder Ronald
Vennik (PvdA) die eraan toevoegt dat
dat op sommige punten is gelukt.
,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn.
We gaan nu met de partners kijken
hoe we op een constructieve wijze
deze uitspraak van de Raad van State
kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Natuur en landschap
Muiden mag nog niet aan 2 miljoen komen
Gooi- en Eemlander 20-12-2014
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door Tamar de Vries
Muiden De twee miljoen euro
compensatie
die
Muiden
van
Rijkswaterstaat krijgt voor plaatsing
van pijlers in de Naarder trekvaart,
wordt niet in het project ’Verder met
de Vesting Muiden’ gestopt.
Een PvdA-motie van die
strekking haalde het donderdag niet in
de gemeenteraad. D66 hekelde de
’agressieve toon’ van de motie en
noemde de handelwijze van de PvdA

’erg onhandig’. De PvdA stelde in de
motie
dat
zij
betreurt
dat
burgemeester Marleen de Pater de
raad - zelfs niet vertrouwelijk - heeft
geïnformeerd
over
de
compensatiegelden
van
Rijkswaterstaat.
De burgemeester
verontschuldigde zich door te zeggen
dat zij ’op geen enkele manier de
bedoeling
heeft
gehad’
deze
informatie achter te houden. In
verband met de artikel 12-procedure
waar Muiden in zit, moet de
inspecteur die het financiële reilen en
zeilen van de gemeente scherp in de

gaten houdt, eerst goedkeuring
geven. ,,Wij willen als college eerst
volstrekt zeker zijn dat deze middelen
beschikbaar zijn voor dit project’’, zei
De Pater. Het oordeel van de
inspecteur is nog niet binnen. Deze
week werd bekend dat de provincie
de artikel 12-status van Muiden
komend jaar verlengt. Muiden is
financieel in moeilijkheden geraakt
door de jarenlange juridische strijd
met KNSF over bebouwing van het
kruitfabriekterrein.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle
rechten voorbehouden

Voorlopig ontwerp Waalenburg
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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Texel De provincie Noord-Holland,
gemeente Texel, landbouworganisatie
LTO, agrarische natuurvereniging De
Lieuw,
Natuurmonumenten
en
Staatsbosbeheer hebben ingestemd
met een voorlopig ontwerp voor
natuurgebied Waalenburg, met als
doel herstel van de natuur en
uitbreiding
van
de
recreatiemogelijkheden.
De komende maanden wordt het
ontwerp verder uitgewerkt, waarna het
definitieve plan komend voorjaar
wordt gepresenteerd tijdens een
inloopavond
voor
alle
geïnteresseerden.
Het 450 hectare grote
natuurgebied krijgt meer bloemrijke
weiden, die door de overgang van
zoet en zout water een geschikt
leefgebied vormen voor bijzondere
vogels en planten, zoals zeldzame
orchideeën.
Hoger waterpeil Om het gebied

natter te maken, wordt het waterpeil
verhoogd. Er wordt een randsloot
aangelegd, die er voor zorgt dat
buiten het natuurgebied het huidige
waterpeil gehandhaafd blijft. Het peil
wordt gefaseerd verhoogd, met de
bedoeling dat de effecten kunnen
worden gemonitord en er geen
negatieve effecten optreden voor de
omgeving. Ook worden het reliëf in
het gebied en de kreken in de polder
hersteld.
Het zuidelijk deel van de
Westerboersweg wordt fietspad dat
toegankelijk
is
voor
bestemmingsverkeer. Het noordelijk
deel is straks alleen toegankelijk voor
fietsers, wandelaars en minder
validen en wordt doorgetrokken naar
het noorden tot aan de rotonde
Nieuwlanderweg/Postweg.
Er komen paden voor
wandelaars, ruiters, fietsers en
mountainbikers. Op omliggende dijken
worden uitkijkpunten met bankjes
geplaatst en in de rand van het
Hertenkamp
komt
tevens
een
picknickplaats. De vogelkijkhut bij de
Westerkolk krijgt een opknapbeurt.
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De Staart De maximumsnelheid
op het grootste deel van de Staart
gaat omlaag naar 60 km per uur. In
het midden van het gebied komt een
30 km-zone. Hiervoor wordt de weg
versmald. Dankzij grasbetontegels
aan weerszijden van de weg kunnen
voertuigen elkaar passeren.
Er komen twee uitkijkpunten: een
bij de kreek en een bij de
Westerboersweg,
waar
een
waterplasje wordt aangelegd. Ook
worden verschillende stopplaatsen
voor vogelaars aangelegd.
Bij het opstellen van het
voorlopig
ontwerp
konden
belanghebbenden
zoals
de
aanwonenden
en
belangenorganisaties
tijdens
klankbordgroepbijeenkomsten
reageren op de plannen.
Meer informatie over de
planontwikkeling is te vinden op
www.noord-holland.nl/natuurtexel
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Recreatie
VARKENSPAD GEOPEND
Omring Express 18-12-2014
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SCHAGENGedeputeerde
Jaap
Bond van de provincie Noord-Holland
en wethouder André Groot van de
gemeente Schagen openden samen
een nieuw wandelpad door het
boerenland. Dit wandelpad loopt
vanaf het NS station in centrum
Schagen naar de mariakapel in

Keinse,
ten
noordoosten
van
Schagen. Met het wandelpad van
Schagen naar de Mariakapel is een
historische pelgrimsroute hersteld. De
route gaat dwars door de weilanden
van biologische boerderij EkoVar
Wennekers. Wandelaars komen daar
ook
hun
varkens
tegen.
De
wandelroutes van Schagen zijn voor
wandelaars beschikbaar via

onder meer www. schagen.nl
rubriek bezoeker-recreatie

in

cultuur- wandelen
fietsen. Links Jaap Bond samen met
André Groot.
(c) Omring Express 2014 alle rechten
voorbehouden

Hard gevochten voor ontwikkelingsruimte
Nieuwe Oogst 20-12-2014

20-12-2014 /pagina A45 /auteur Jelte
Albada

Lenssinck-Braker. Zij is als LTO
Noord-beleidsadviseur betrokken bij
dit proces.

Henriët Dijk
Eén blik naar buiten en LTO
Noord-bestuurder René Kea ziet het
resultaat van vijf jaar overleggen,
duwen en trekken. Want er wordt
volop gebouwd in het buitengebied
van het Noord-Hollandse Niedorp en
omgeving.
Dat er ontwikkelingsruimte is voor
boeren in de voormalige gemeente
Niedorp, inmiddels opgegaan in de
fusiegemeente Hollands Kroon, is
minder vanzelfsprekend als het lijkt.
&#8216;Een
verouderd
landbouwgebied, waar geen moderne
machines kunnen rijden. Zo stond het
omschreven in het voorontwerp
bestemmingsplan
buitengebied&#8217;, vertelt René
Kea, bestuurslid bij LTO Noord
Hollands Kroon. &#8216;Ze waren
vergeten dat er in 2000 een
ruilverkaveling was geweest. De
opstellers van het rapport kenden het
gebied totaal niet.&#8217;
LTO Noord Groot-Geestmerambacht
&#8211; nu onderdeel van LTO Noord
Holland Kroon &#8211; neemt in 2009
het initiatief om namens de agrariërs
met een wensenlijst te komen voor
het
nieuwe
bestemmingsplan
buitengebied Niedorp. &#8216;We
hebben bijvoorbeeld aangegeven dat
we de bouwvlakgrootte graag op 2
hectare willen, want dat mag van de
provincie&#8217;, zegt Marleen

Lijntjes kwijt
Meerdere zaken maken dat de
procedure moeizaam verloopt. Zoals
de fusie van de gemeente, in 2012.
&#8216;Je bent dan je lijntjes
kwijt&#8217;,
stelt
Lenssinck.
&#8216;Het begint dan weer opnieuw,
met ambtenaren die andere ideeën
hebben.&#8217;
Al heeft de frisse start ook zijn
voordelen, weet Kea. Want ondanks
de goede contacten met partijen in de
Niedorpse gemeentepolitiek loopt het
overleg over het bestemmingsplan
stroef. &#8216;In gemeente Niedorp
had destijds één bedrijf grote plannen
voor uitbreiding. Het leek erop dat het
hele bestemmingsplan bedoeld was
om zoiets te voorkomen. Ze waren
bang dat de hele gemeente naar die
schaalgrootte
zou
gaan&#8217;,
aldus de LTO Noord-bestuurder.
Ander punt is dat gemeenten met een
milieueffectrapportage (mer) moeten
onderbouwen
welke
ontwikkelingsruimte
ze
kunnen
bieden. De gemeente bedenkt echter
een alternatief, waarbij ze vasthouden
aan een bouwblok van 1 hectare.
&#8216;Die mag je nu wel helemaal
vol zetten met gebouwen. Zaken als
mestopslag en sleufsilo&#8217;s
vallen daarbuiten. Dit geldt ook voor
bedrijven in weidevogelleefgebieden.
Dat
was
ons
eerste
grote
winstpunt&#8217;, vertelt Kea.
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&#8216;Iedere
agrariër
mocht
bovendien zijn bouwblok helemaal
opnieuw indelen, zodat deze zo
optimaal mogelijk ingedeeld kan
worden. Vandaar dat er hier nu volop
wordt gebouwd&#8217;, aldus Kea.
LTO Noord gaat niet over één nacht
ijs voordat ze akkoord is. &#8216;We
hebben veel gesprekken gehad met
wethouders en ambtenaren. Ook
hebben we er deskundigen zoals Leo
van
Pelt
van
Rombou
bijgehaald&#8217;, legt Lenssinck uit.
&#8216;Het was voor ons ook een
risico-inschatting. Want zou iemand
bezwaar maken, dan waren wij al
onze
ontwikkelingsruimte
kwijt.&#8217;
Archeologische waarde
Dat
het
boek
&#8216;bestemmingsplan
buitengebied Niedorp&#8217; nu pas
dicht kan, komt door het hoofdstuk
&#8216;archeologische
waarde&#8217;. Wie dieper wil
graven dan 40 centimeter of in
bepaalde delen 60 centimeter, krijgt te
maken
met
beperkingen
als
vooronderzoek en het aanvragen van
een vergunning. &#8216;Terwijl het
hier herverkaveld is en hier bollenteelt
is. De grond is veel dieper over de
kop geweest, sommige stukken tot 3
meter&#8217;, stelt Kea.
&#8216;Wij hebben direct gezegd dat
de gemeente haar conclusies moet
onderbouwen, het veld in moest gaan.
Dat heeft ze nooit gedaan&#8217;,
zegt Lenssinck. Samen met zeven
boeren vecht LTO Noord dit tot aan
de Raad van State

aan.
De boeren hebben voor hun percelen
aangetoond
wat
er
aan
grondverstoring is gebeurd, waardoor
de archeologische waarde in de
bovenlaag niet meer van toepassing
is. Daarvoor werd onderzoeksbureau
A=M
ingeschakeld.
&#8216;We
hebben het voor elkaar gekregen dat
de rechtsbijstandsverzekeringen van
deze boeren akkoord gingen met het
inschakelen van deze externe

deskundige en dat ze daar deels voor
betaalden. Bijzonder&#8217;, weet
Lenssinck.
De Raad van State oordeelt echter
dat de gemeente genoeg rekening
heeft gehouden met de belangen van
agrariërs. &#8216;Als houvast ligt er
voor ons nog de omgekeerde
bewijslast. Als je kunt aantonen dat
jouw gronden geroerd zijn, dan kan
de archeologische waarde er alsnog
af&#8217;, vertelt Lenssinck.

Voor beide LTO&#8217;ers wacht al
weer de volgende klus. Kea:
&#8216;Er ligt nu een rapport over de
archeologische waarden voor de hele
gemeente Hollands Kroon. Dat is nog
strenger dan Niedorp. Die discussie
loopt nu.&#8217;
(c) Nieuwe Oogst 2014 alle rechten
voorbehouden

Milieu
GroenLinks wil onderzoek naar fijnstof
Haarlems Dagblad 20-12-2014
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door Richard Walraven
Hoofddorp GroenLinks wil dat er snel
duidelijkheid komt over de risico’s van
fijnstof door de verbranding van
vliegtuigmotoren voor de inwoners
van
Haarlemmermeer.
Volgens
fractievoorzitter Nicole Mulder maken
veel
Haarlemmermeerders
zich
zorgen over hun gezondheid sinds de
presentatie over fijnstof door TNO
vorige week.
TNO onderzocht de gevolgen
van de uitstoot van fijnstof,

microscopisch kleine deeltjes die zich
ophopen in de longen, door
opstijgende vliegtuigen. Metingen in
Amsterdam brachten verontrustende
concentraties aan het licht, die een
gezondheidsrisico van een jaar korter
leven aan het licht brachten. De
Tweede Kamer heeft al nader
onderzoek aangekondigd.
Mulder wil echter weten wat de
gemeente Haarlemmermeer gaat
doen. Zij wil dat de gemeente zelf
onderzoek gaat doen naar de
gezondheidsrisico’s. ,,Want als die er
in Amsterdam zijn, waarom zou die er
hier niet zijn? Ik merk dat de

inwoners snel inzicht willen in de
risico’s, de onrust is er.'
Wethouder Adam Elzakalai liet
weten dat Haarlemmermeer meelift op
regionaal onderzoek. ,,Dat lijkt me
beter dan een eigen onderzoek.' Hij
zegde bovendien toe begin 2015 met
een
zogenoemde
voortgangsrapportage over ’Schiphol’
te komen. Dan geeft hij ook uitleg
over de stand van zaken rond het
onderzoek naar fijnstof.
(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden

2014

alle

Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan
Noordhollands Dagblad 22-12-2014
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Velsen-Noord De gemeente Velsen
kan
geen
beperkende
regels
opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit
heeft de Raad van State besloten na
een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen waaronder de gemeente Velsen over de verhoging van de zogeheten

lichtercapaciteit.
Lichteren houdt in dat de lading
van
diepstekende
zeeschepen
(gedeeltelijk) wordt overgeslagen op
andere schepen, zodat de diepgang
van het zeeschip minder wordt en het
vaartuig
veilig
door
het
Noordzeekanaal kan varen. Velsen
stelt echter dat dit in strijd is met het
nieuwe bestemmingsplan voor de kust
en de sluizen, het zogeheten
bestemmingsplan Zeezicht.
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De gemeente Velsen stelt in een
persbericht de uitspraak belangrijk te
vinden ondanks dat ze op dit punt in
het ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak
geeft duidelijkheid na een lange
periode van onzekerheid voor alle
ondernemers
in
het
gebied.
Daarnaast
is
de
uitspraak
richtinggevend
voor
toekomstige
ontwikkelingen,
vooral
in
de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.

De gemeenteraad van Velsen
had
enige
tijd
geleden
het
bestemmingsplan vastgesteld met
daarin een beperking tot het lichteren.
Deze beperking is door de uitspraak
van de Raad van State nu dus
definitief
geschrapt
uit
het
bestemmingsplan
Zeezicht.
Dit
betekent
dat
alle
verleende
milieuvergunningen onbeperkt

kunnen worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles
op alles gezet om de mogelijkheden
voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst
zeker
te
stellen’’,
aldus
verantwoordelijk wethouder Ronald
Vennik (PvdA) die eraan toevoegt dat
dat op sommige punten is gelukt.

,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn.
We gaan nu met de partners kijken
hoe we op een constructieve wijze
deze uitspraak van de Raad van State
kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Ruimtelijke inrichting
Rechter handhaaft claim op Distriport
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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m.menger@hollandmediacombinatienl
door Martin Menger
Berkhout De provincie Noord-Holland
heeft terecht beslag laten leggen op
allerlei
gronden
van
projectontwikkelaar Zeeman. Sterker
nog, volgens de rechter heeft het
bedrijf inderdaad geprobeerd dure
gronden weg te sluizen om ze uit
handen van het beslag te houden.
Dit blijkt uit een vonnis in kort
geding dat Zeeman bij de rechtbank
in Breda tegen de provincie heeft
aangespannen.
De
projectontwikkelaar wil onder het
beslag uitkomen, en vindt de schade
die men hiervan ondervindt buiten

elke proportie.
De provincie vermoedt echter
een illegale actie, omdat veel gronden
waarop in 2012 al beslag is gelegd,
nogal snel van eigenaar veranderen.
Tal van percelen werden snel
overgedragen aan Zeeman Real
Estate BV, terwijl afgelopen zomer
datzelfde bezit opnieuw van eigenaar
veranderde. De zelfde gronden
kwamen nu in eigendom bij twee
stichtingen binnen het concern.
De rechtbank vindt nu dat
Noord-Holland inderdaad een claim
mag indienen ten waarde van bijna 14
miljoen euro. Dat geld wil de provincie
als vergoeding voor de geleden
schade
omdat
bedrijventerrein
Distriport bij Berkhout is afgeketst.
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Noord-Holland kreeg op het
moment dat projectontwikkelaars De
Peyler en Zeeman de gronden
volgens afspraak zouden terugkopen,
te horen dat men liever van de koop
af zag. ,,Dit is nu de tweede keer dat
wij van de rechter krijgen te horen dat
de provincie in haar recht staat’’,
reageert een tevreden gedeputeerde
Jan van Run namens de provincie.

Regionaal 7:
Hoger beroep bepalend voor
miljoenenkwestie
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Hoger beroep bepalend voor miljoenenkwestie
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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Berkhout ,,Wij rekenen erop dat
de beslagen op onze gronden zullen
worden opgeheven wanneer het
gerechtshof in Amsterdam uitspraak
heeft gedaan’’, is de reactie van
directeur Peter Langenberg van
Zeeman Vastgoed. Wat hem betreft
vangt de provincie bot.
Langenberg doelt daarmee op
de zaak die nog steeds onder de
rechter is. In het hoger beroep in
Amsterdam zal binnenkort blijken of
de provincie de schadeclaims voor
Distriport ook daadwerkelijk krijgt
toegewezen. Het beslag dat nu nog
steeds op (bouw)grond van de
projectontwikkelaar is gelegd, is

onderdeel van die slepende juridische
strijd. Zeeman gaat die strijd aan
onder de naam Distriport CV.
Tegenover Langenberg staat
een strijdbare gedeputeerde Van Run.
,,Het is jammer om dit met deze
Noord-Hollandse bedrijven te moeten
doen’’, vindt hij. ,,Maar uiteindelijk lijdt
de provincie wel schade en het gaat
wel om belastinggeld van de inwoners
van Noord-Holland. Het feit dat we nu
opnieuw in het gelijk worden gesteld,
geeft ook vertrouwen voor een
mogelijke uitspraak over Distriport in
het hoger beroep’’.
Hetzelfde vertrouwen is dus op
te tekenen bij de projectontwikkelaar.
,,Wij wachten dat hoger beroep rustig
en vol vertrouwen af’’, stelt directeur
Langenberg. ,,De provincie wacht dus
niet af, en ziet aanleiding om juist

de private commanditaire vennoten
van Distriport CV hangende de
procedure te confronteren met
beslagen. De provincie gebruikt nu
zelfs
een
zelfstandige,
interne
herinrichting van het Zeeman-concern
als argument om alvast beslag te
leggen. Dat kan volgens het
Nederlandse beslagrecht al heel
snel.’’
De ontwikkelaar is tevreden dat
de rechter in Breda wel heeft besloten
om de totale grondpositie Uithoorn, en
al verkochte kavels in Medemblik
buiten de zaak te houden. Rest dat er
wel beslag blijft op gronden in andere
plaatsen. Langenberg: ,,Die nemen
we toch niet op korte termijn in
ontwikkeling.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Heiloo heeft moeite met ’muur’ Kaptein Kaas
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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Heiloo De politiek in Heiloo is blij met
de komst van Kaptein Kaas naar
Heiloo, dat staat voorop. Maar wordt
het pand dat het bedrijf wil bouwen in
de Boekelermeer niet heel erg groot?
En waarom moet het pal aan de
Kanaalweg staan, zodat het een soort
muur wordt aan de rand van het
bedrijventerrein?
Met die vragen worstelden de
leden van de commissie openbare
ruimte tijdens de behandeling van het
plan. D66-politica Elly Meriwani sprak
van een ’muur aan de kant van het
Limmer
Die’
,,We
hadden
afgesproken dat de randen van de
Boekelermeer laag zouden blijven.

Waarom wordt het
neergezet? Ik hoop,
andere bedrijven daar
maar die komen dan
muur.’’

niet middenin
dat zich nog
gaan vestigen,
wel achter die

Willem Gomes van de NCPN
was het felst tegen. ,,Een krankzinnig
groot gebouw en het past daar totaal
niet.’’ Mart Brouwer de Koning van het
CDA had geen problemen met de
afmetingen.
,,Het
is
een
kaasopslagbedrijf. Ze hebben ruimte
nodig en die moeten we bieden. Ze
brengen
zo’n
honderd
man
werkgelegenheid mee.’’
Het college gaat nu met Kaptein
overleggen om te proberen de locatie
wat naar het noorden te verschuiven.
Verantwoordelijk wethouder Fred
Dellemijn temperde de verwachtingen,
omdat Kaptein
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duidelijk had laten weten aan de
zuidkant te willen bouwen. Hij
bevestigde na een vraag van de
PvdA, dat Kaptein geen toezeggingen
zijn gedaan over het realiseren van de
afslag A9.
Overigens werd tijdens de
vergadering deze week niet duidelijk
wie nou precies mag beslissen over
de
wijzigingen
in
het
bestemmingsplan die nodig zijn om de
vestiging van Kaptein mogelijk te
maken. Is dat een bevoegdheid van
het college van b en w of heeft de
gemeenteraad er ook een stem in?
De commissieleden kwamen er niet
uit. Het wordt zo spoedig mogelijk
uitgezocht.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Toch plek voor outdoor-sportpark De Rijp
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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Tussen brede school en kantine
voetbalclub
De Rijp Sportpark Vitaal De Rijp komt
er toch. Maar niet op de plek die de
initiatiefnemers voor ogen hadden.
Het multifunctionele
outdoor-complex met street workout
park, bike- en skatebaan en sportveld
komt op een stuk grond tussen de
nieuwe brede school en de kantine
van SV De Rijp. Direct naast het
mini-sportpark legt de gemeente een
kunstgrasveldje
aan
voor
de
gebruikers van de brede school. De
gemeenteraad ging deze week
akkoord met de plannen.
Vitaal De Rijp is een initiatief van
een aantal plaatselijke

sportverenigingen
en
wordt
gerealiseerd
dankzij
het
leefbaarheidsproject
Samen
Bijdrage(n). Eerst was het de
bedoeling dat het onoverdekte
sportpark tussen de sporthal en
nieuwbouwwijk De Pauw zou komen,
maar daar waren de buurtbewoners
niet van gediend. De jury van Samen
Bijdrage(n) schoot het initiatief
daarom in eerste instantie af.

De andere zijn karateclub De Rijp,
Derba
(basketbal),
Argonauten
(kano), De Harpoen (badminton) en
LTV De Rijp (tennis).

Wethouder Lino Zwitselaar
verraste
de
initiatiefnemers
vervolgens door zelf met een nieuwe
locatie te komen. Voor dit stuk grond
ten zuidoosten van de brede school
had de gemeente nog geen
bestemming. Het park, dat rond de
ton gaat kosten, wordt iets kleiner dan
op de oorspronkelijke locatie was
gepland. ,,Maar wij zijn al blij dat het
park er komt. Dit sportpark is uniek in
Nederland.’’, aldus Vincent Roodhart
van Tandje Erbij. De wielerclub is één
van de verenigingen die zich sterk
maken voor het outdoor-sportpark.

Voor de aanleg van het
kunstgrasveld, de inrichting van de
schoolpleinen en het plaatsen van
hekken
bij
de
brede
school
reserveerde de gemeenteraad deze
week een bedrag van 362.000 euro.
Sportpark Vitaal De Rijp wordt
bekostigd uit de pot van het project
Samen Bijdrage(n), dat de gemeente
opstartte nadat het een fusiebijdrage
van zes ton had ontvangen van het
Rijk.

De verwachting is dat de
opening van het sportpark ongeveer
gelijktijdig valt me de oplevering van
de brede school, in of vlak na de
zomer van 2015. De bouw van de
brede school ging onlangs van start.

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan
Noordhollands Dagblad 22-12-2014
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nieuwe bestemmingsplan voor de kust
en de sluizen, het zogeheten
bestemmingsplan Zeezicht.

Velsen-Noord De gemeente Velsen
kan
geen
beperkende
regels
opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit
heeft de Raad van State besloten na
een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen waaronder de gemeente Velsen over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.

De gemeente Velsen stelt in een
persbericht de uitspraak belangrijk te
vinden ondanks dat ze op dit punt in
het ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak
geeft duidelijkheid na een lange
periode van onzekerheid voor alle
ondernemers
in
het
gebied.
Daarnaast
is
de
uitspraak
richtinggevend
voor
toekomstige
ontwikkelingen,
vooral
in
de
Averijhaven’’, stelt de gemeente.

Lichteren houdt in dat de lading
van
diepstekende
zeeschepen
(gedeeltelijk) wordt overgeslagen op
andere schepen, zodat de diepgang
van het zeeschip minder wordt en het
vaartuig
veilig
door
het
Noordzeekanaal kan varen. Velsen
stelt echter dat dit in strijd is met het

De gemeenteraad van Velsen
had
enige
tijd
geleden
het
bestemmingsplan vastgesteld met
daarin een beperking tot het lichteren.
Deze beperking is door de uitspraak
van de Raad van State nu dus
definitief geschrapt uit het
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bestemmingsplan
Zeezicht.
Dit
betekent
dat
alle
verleende
milieuvergunningen onbeperkt kunnen
worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles
op alles gezet om de mogelijkheden
voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst
zeker
te
stellen’’,
aldus
verantwoordelijk wethouder Ronald
Vennik (PvdA) die eraan toevoegt dat
dat op sommige punten is gelukt.
,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn.
We gaan nu met de partners kijken
hoe we op een constructieve wijze
deze uitspraak van de Raad van State
kunnen vorm geven’’, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Veiligheid
Experts buigen zich over brandweerkosten
Noordhollands Dagblad 20-12-2014
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Bovenkarspel Twee onafhankelijke
experts gaan zich buigen over de
verdeling van de brandweerkosten in
de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord. Dit besluit van het algemeen
bestuur deelde burgemeester Marian
Goldschmeding donderdagavond

mee
aan
de
Stede
Broecse
gemeenteraad. Die had eerder een
motie aangenomen om bij de
Veiligheidsregio aan te dringen op
een eerlijker verdeling. Stede Broec
moet nu zes ton structureel per jaar
bijgedragen en is daarmee het
slechtst af van alle gemeenten.
Goldschmeding is blij met deze stap.
,,Deze experts gaan ook kijken hoe dit
geregeld is in andere regio’s en

komen hopelijk met een breed
gedragen voorstel.’’ Goldschmeding
meldde de raad verder dat de
gemeenten het nu eens zijn over 6,8
miljoen euro van de in totaal 7,4
miljoen euro die de Veiligheidsregio
moet bezuinigen. ,,Er zit dus nog een
gat.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Verkeer en vervoer
Tunnels Zuidas ingehaald door de tijd
Het Parool 20-12-2014
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Stedelijke ontwikkeling: Geld voor
tunnels kan veel beter besteed
worden
Jarenlang is over het ondertunnelen
van het verkeer bij de Zuidas
gesproken. Maar wat in het verleden
een goed idee leek, is dat nu niet
meer, stelt Duco Stadig.
Enige tijd geleden werd het concept
van de Ringweg A11 gelanceerd: de
grote ring om Amsterdam die is
ontstaan na de aanleg van de A5 en
die bestaat uit delen van bestaande
snelwegen. Een eigen nummer (A11)
moest
helpen
deze
nieuwe
werkelijkheid bij de automobilist op de
mental map te krijgen. Journalist Tijs
van den Boomen voorspelde dat de
oude Ring A10 tussen Sloterdijk en
de
Watergraafsmeer
daardoor
langzamerhand
in
een
soort
stadsboulevard zal veranderen.
Van den Boomen vroeg zich af of het
nog een goed idee is om die
boulevard
bij
de
Zuidas
te
ondertunnelen, maar men kan zich
ook afvragen of de ringweg ter hoogte
van de Zuidas van vijf naar zes
rijstroken moet worden verbreed. Dat
zuigt auto's aan die anders de A11
zouden nemen.

Er zijn in de agglomeratie meer
structurele veranderingen gaande. De
stad is ongekend populair - een
mondiaal verschijnsel. Zo kreeg
Amsterdam er vorig jaar 11.000
bewoners bij. In Almere liep het
inwonertal met 600 terug: men wil
kennelijk in de grote stad zelf wonen,
en vindt Almere te ver.
Dat geldt voor Diemen blijkbaar niet:
daar werden leegstaande kantoren tot
een studentencampus verbouwd en
gaat men nog 3000 woningen
bouwen. Ook Amsterdam heeft veel
meer plek voor woningen dan
gedacht: de woningproductie bestaat
hier in toenemende mate uit het
verbouwen van leegstaande kantoren,
en daarvan heeft Amsterdam er nog
heel veel. Ook deze ontwikkelingen
maken een zesde rijstrook bij de
Zuidas overbodig: al die extra auto's
van en naar Almere komen er niet.
Als verbreding naar zes rijstroken niet
nodig is, vervalt het belangrijkste
argument voor de ondertunneling van
de autoweg bij de Zuidas (het
Zuidasdok): er liggen nu vijf stroken,
een zesde kan er op de dijk niet meer
bij.
Ooit was er nog een ander argument:
met het Zuidasdok zou de bouw van
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duizenden extra woningen mogelijk
worden. Inmiddels is echter vanwege
de kosten besloten dat alleen de
autotunnels onder de grond gaan. Als
een toekomstige generatie ooit de
trein- en metrosporen onder de grond
brengt,
kunnen
daarbovenop
inderdaad
woningen
worden
gebouwd. Maar niemand gelooft dat
dat ooit gaat gebeuren. De website
van de Zuidas noemt extra woningen
dan ook niet (meer) als argument.
Dan blijft er in hoofdzaak nog één
argument voor die tunnels over: het
station kan sterk worden vergroot en
verbeterd en trams en bussen
kunnen, bovenop de autotunnels, tot
vlak bij de ingang komen. Dit is
inderdaad zeer wenselijk, maar de
vraag is wel of het voor veel minder
geld niet ietsje minder kan.
Want dat is het belangrijkste
argument tégen: de tunnels kosten
erg veel geld, geld dat beter kan
worden besteed. Bijvoorbeeld aan de
herstructurering van Nieuw-West en
Nieuw-Noord. Of aan het doortrekken
van de Noord/Zuidlijn.
Er is nog een argument tégen: de
bouw van de tunnels gaat tien jaar
lang ernstige overlast geven. Zie de
ellende en chaos bij het Centraal
Station in de afgelopen jaren. De
website spreekt van 'kwaliteit in elke

fase', maar veel verder dan het
beperken van de overlast zal men niet
komen.
Hoe erg is dat? De chique firma's die
nu in de torens op de Zuidas huizen
kunnen bij het aflopen van hun
huurcontract concluderen dat het
vanwege de overlast beter is naar
Schiphol te verhuizen: daar kun je
tenminste
fatsoenlijk
mensen
ontvangen. De kwaliteit van de Zuidas
zit niet in de mooie torens, maar in de
gebruikers daarvan, en die kwaliteit is
veel kwetsbaarder dan velen denken.
Langdurige bouwoverlast vormt een
ernstige bedreiging voor ons 'Central
Business District'.

Een tussenoplossing kan zijn om
alleen de zuidelijke tunnel aan te
leggen en dßßr het station de ruimte
te geven. Aan de zuidkant is veel
meer vrije ruimte dan aan het
noorden, dus voor de helft van het
geld en van de overlast kan dan het
enige echte probleem, het 'beknelde
station',
worden
opgelost.
Stedenbouwkundigen zullen deze
asymmetrie een gruwel vinden. Maar
de tunnel aan de noordkant wordt
hiermee niet onmogelijk gemaakt.
Al met al ben ik van mening dat het
geen goed idee meer is om de
autowegen in een tunnel onder te
brengen, al lijken de betrokken

overheden daarop af te koersen.
Want er is een principebesluit van rijk,
provincie, stadsregio en gemeente,
maar er moeten nog diverse formele
stappen genomen worden en de
aanbesteding
moet
ook
nog
beginnen. Het is niet te laat om
alsnog iets anders te besluiten.
Duco Stadig was van 1994 tot 2006
wethouder van Amsterdam (PvdA).
Nog een argument tégen: de bouw
van de tunnels gaat tien jaar lang
ernstige overlast geven
(c) Het Parool 2014 alle rechten
voorbehouden

Duinpolderweg stikt in stikstof
Haarlems Dagblad 20-12-2014
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Bloemendaal De provincies Noorden Zuid-Holland hebben op het laatste
moment
een
nieuwe
variant
toegevoegd aan de tracés voor de
toekomstige
Duinpolderweg.
Dit
zogeheten spoortracé loopt vanaf de
N206 bij Ruigenhoek dwars door het
bollengebied naar de spoorlijn en gaat
dan verder langs het spoor tot aan de
Bartenbrug. Daar gaat hij in principe
verder langs de Margrietenlaan en de
Oosteinderlaan naar de Nieuwe
Bennebroekerweg, maar hij kan ook
aansluiten op een van de andere
varianten.
Het spoortracé is een noodgreep
omdat rond de zomer uit een eerste
verkenning bleek dat er te veel
stikstof in het duingebied terecht komt
door het verkeer. Dat zou dan weer
schade berokkenen aan de vegetatie,
die juist goed gedijt op een
voedselarme grond. Stikstof is een
van de belangrijkste bestanddelen
van kunstmest.

Of die eerste berekeningen ook echt
kloppen, moet blijken uit de Milieu
Effect Rapportages (MER) die het
komende halfjaar worden gedaan.
Volgens
de
Bloemendaalse
wethouder Marjolein de Rooij zijn de
noorden
middenvariant
’waarschijnlijk
onvergunbaar’.
Geweldig nieuws voor Bloemendaal,
vindt ze, dat faliekant tegen een
Duinpolderweg langs Vogelenzang en
Bennebroek is. Ook over de twee
zuidelijke varianten die door Hillegom
gaan, bestaan twijfels omdat die ook
voor een deel nog pal langs het
duingebied
gaan.
Volgens
de
Hillegomse wethouder Ivo ten Hagen
is er wel een probleem, maar uit het
feit dat de noord- en middenvariant
meegaan in de MER blijkt volgens
hem dat het niet zo’n vaart loopt als
De Rooij stelt, reageert hij.
De provincies willen echter wel een
alternatief hebben. Daarvoor is het
spoortracé bedacht, dat net voor de
duinen bij Ruigenhoek afbuigt. Die
stuit echter op grote weerstand bij de
betrokken
gemeenten
Noordwijkerhout en Hillegom. Het
Noordwijkerhoutse college noemt de
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nieuwe variant ‘landschappelijk en
ruimtelijk gezien negatief’ omdat
daardoor
de
openheid
van
Zilkerpolder zwaar wordt aangetast.
Verder vindt het college dat inwoners
en ondernemers rond het nieuwe
tracé worden overvallen door de
variant die plotseling uit de hoge hoed
komt.
Overigens
was
het
Noordwijkerhoutse college zelf al
maanden op de hoogte van de
nieuwe variant.
De Hillegomse wethouder Ivo ten
Hage ziet het spoortracé al evenmin
zitten. ,,Het is langer en duurder en
raakt meer mensen. Ik snap dat het
als alternatief wordt onderzocht, maar
dit gaat zoveel weerstand opleveren
dat ik denk dat dit het volgens mij echt
niet gaat worden.’’
De lokale partij Bloeiend Hillegom
vindt het spoortracé ’ronduit slecht’ en
verbaast
zich
erover
dat
de
gemeenteraad hierover niet eerder is
geïnformeerd. De raad staat volgens
Bloeiend Hillegom nu maar één ding
te doen: direct laten weten dat het
spoortracé wat Hillegom betreft niet
aan de orde is.

Gedeputeerde Staten van beide
provincies kiezen nu overigens
definitief voor een nieuwe weg tussen
Hillegom
en
Bennebroek.
Het
alternatief van het platform NOG
Beter om een aantal verspreide
maatregelen te nemen scoort wel
beter voor de Bollenstreek dan de
Duinpolderweg, maar slechter voor
Zuid-Kennemerland. Het heeft

daarom
’geen
inhoudelijke
meerwaarde’ om het hele NOG
Beter-plan mee te nemen in het
MER-onderzoek.
Willem Backx van het platform is
teleurgesteld, maar wijst erop dat het
idee om de Duinpolderweg via de
Weerlaan door te trekken naar de
Driemerenweg wél worden

meegenomen in de MER-studie. Dat
geldt niet voor het idee om de N207
door te trekken naar de N206, hoewel
de Zuid-Hollandse Staten dat wel
eerder dit jaar eisten.
(c) Haarlems Dagblad
rechten voorbehouden

2014

alle

Uitgeest wil N203 verleggen
Noordhollands Dagblad 22-12-2014
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Uitgeest De gemeente Uitgeest wil
best meebetalen aan de aansluiting
van
de
snelweg
A8
(naar
Zaandam/Amsterdam) op de A9.
Maar dan moet wel de provinciale
weg N203, van Limmen naar Uitgeest,
worden verlegd.
Die nieuwe weg moet dan
uitkomen
bij
de
aansluiting
Uitgeest-Noord op de A9. De huidige

weg zou in 2016 moeten worden
gerenoveerd. ,,Maar dat geld kan dan
in de nieuwe weg worden gestopt’’,
aldus wethouder Schouten van
ruimtelijke ordening. Uitgeest heeft
meer voorwaarden gesteld voor de
bijdrage: de provincie moet zich
uitspreken voor het plaatsen van het
rangeerterrein voor treinen tussen
Uitgeest en Krommenie, en niet in de
‘groene driehoek’ tussen Uitgeest,
Heemskerk en Castricum. Ook moet
de provincie zijn goedkeuring geven
voor 96 woningen in de Limmerkoog,
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ten noorden van het dorp.
Als hieraan wordt voldaan, wil
Uitgeest 700.000 euro bijdragen aan
de aan de verbindingsweg tussen de
A9 en A8. Van de 150 miljoen euro
die hij gaat kosten is 108 miljoen euro
toegezegd. De rest is nog niet gedekt.
In 2018 moet de bouw starten.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle
rechten voorbehouden

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

business@anp.nl
vrijdag 19 september 2014 09:58
Remkes, dhr. J.W. (Johan)
Persoverzicht Provincie Noord-Holland 2014-09-19 09:54:35

De
ge o
pp l
de
afb
eld n
gk

Vrijdag 19 september 2014

Inhoud
Gemeentezaken
Peter Leegwater gaat een tijdje op Oostzaan letten - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014

Provinciaal bestuur
Opening nieuwbouw Dreef - Haarlem dit Weekend - 19-09-2014
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Haarlem dit Weekend - 19-09-2014

Provinciefusie
Superprovincie - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
â€™Superprovincieâ€™ uit la - Gooi- en Eemlander - 19-09-2014

Archeologie
Twee kansen voor Zaanstad op Keppler Prijs - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Nominatie Hilversumse projecten - Gooi- en Eemlander - 19-09-2014

Cultuur
Opening nieuwbouw Dreef - Haarlem dit Weekend - 19-09-2014
Atlas: Waarom de wolf is verdwenen uit het Gooi - Gooi- en Eemlander - 19-09-2014

Duurzame energie
Greenkey voor Sluftervallei - Texelse Courant - 18-09-2014
Doordrukken windmolens valt slecht in regio - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Champagne wordt ontkurkt in Purmer - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014

1

Economie
Het grote â€™geheimâ€™ van Middenmeer - De Telegraaf - 19-09-2014
â€™Angst nekte Distriportâ€™ - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014

Groen
Het is geen feest met al die festivals - Het Parool - 18-09-2014
Geen geld meer voor Landschap Noord-Holland - Haarlem dit Weekend - 19-09-2014
Natuur zonder subsidie - Trouw - 19-09-2014
Na zand is nu aarde het probleem - Haarlems Dagblad - 19-09-2014
Bouw Spaarnebuiten definitief - Haarlems Dagblad - 19-09-2014

Milieu
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Haarlem dit Weekend - 19-09-2014
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014

Ruimtelijke inrichting
Miljoenen als sneeuw voor de zon wegâ€™ - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Champagne wordt ontkurkt in Purmer - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
â€™Angst bij provincie nekte Distriportâ€™ - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Sloop CNB-hallen in 2015 - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Provincie helpt Hollands Kroon met glasvezelnet - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Na zand is nu aarde het probleem - Haarlems Dagblad - 19-09-2014
Geen bezwaren tegen pomp - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014

Schiphol
Geluidmeetpunt voor vliegverkeer - Haarlem dit Weekend - 19-09-2014
Succes tegen illegaal parkeren Schiphol - IJmuider Courant - 19-09-2014

Veiligheid
â€™Superprovincieâ€™ uit la - Gooi- en Eemlander - 19-09-2014

Openbaar vervoer
Texelhopper rijdt vanaf 14 december - Texelse Courant - 18-09-2014
Scherpere reactie op HOV - Gooi- en Eemlander - 19-09-2014
618 krabbels voor behoud buslijn 34 - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
2

Locatie HOV-brug nog open - Haarlems Dagblad - 19-09-2014

Verkeer en vervoer
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Geen bezwaren tegen pomp - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014
Acht ton voor geluidsisolatie langs N208 - Haarlems Dagblad - 19-09-2014

Waddenfonds
'Schiet jezelf op
termijn niet in voet' - Texelse Courant - 18-09-2014

Waterhuishouding
Proeven met waterpeil IJsselmeer - Wieringercourant meerbode - 16-09-2014

Waterkwaliteit en zwembaden
Water De Weer is weer in orde - Noordhollands Dagblad - 19-09-2014

Gemeentezaken
Peter Leegwater gaat een tijdje op Oostzaan letten - Noordhollands Dagblad
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door Vanda de Haan
Oostzaan Hij zat niet te azen op de baan, zegt Peter Leegwater (65). De functie van waarnemend
burgemeester voor de gemeente Oostzaan kwam toevallig op zijn pad. De CDAâ€™er zal vanaf 1 oktober de
vertrekkend burgervader Paul MÃ¶hlmann tijdelijk vervangen.
Dat laat de provincie Noord-Holland weten. Hij zal een kleine drie maanden in Oostzaan aan het roer staan.
Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe burgemeester, die het werk hoogstwaarschijnlijk half december
overneemt. Normaal gesproken wordt voor zoâ€™n korte tijd - minder dan drie maanden - geen waarnemer
gezocht. De Oostzaanse gemeenteraad stemde enige tijd geleden juist voor het aanstellen van een

waarnemend burgemeester. ,,Het college zit er net een paar maandenâ€™â€™, zegt Leegwater. ,,Er is niet
veel bestuurlijke ervaring.â€™â€™
Daarom viel het oog op Leegwater. De CDAâ€™er is jarenlang burgemeester geweest van de gemeente
Wieringermeer, die is opgegaan in de gemeente Hollands Kroon. Daarvoor was hij ruim tien jaar wethouder van
de gemeente Schermer. ,,Het werk sluit aan bij mijn cv. Ze wilden iemand met deze bestuurlijke ervaring.
Daarom kwam ik in beeld.â€™â€™
Een erg belangrijke periode staat bij de gemeente Oostzaan voor de deur, aldus Leegwater. Zo worden de
3

begrotingen behandeld. ,,En er komen vanuit het Rijk een paar grote taken op gemeenten afâ€™â€™, zegt de
politicus. Hij doelt op de decentralisaties, waardoor gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor
onder meer de jeugdzorg. ,,Dat zijn erg grote taken. Daarom is het handig om iemand erbij te hebben, iemand
met bestuurlijke ervaring.â€™â€™
Leegwater kent Oostzaan niet echt goed. ,,Ik heb er niet gewoond of gewerktâ€™â€™, zegt de
christendemocraat, die woont in Schermerhorn. ,,Ik ben jaren terug in Oostzaan geweest voor de Ronde van
Noord-Holland. En ik werkte vroeger in Wormerveer. Dus de Zaanstreek ken ik enigszins. Maar ja, wat is
kennen? Je kunt drie dagen Rome zien, maar er ook drie maanden ronddwalen. Dan ken je de stad nog niet
helemaal.â€™â€™
Hij is wel op de hoogte van de politieke onrust van de afgelopen raadsperiode, waarin acht wethouders
opstapten. Toch zakt de moed hem niet in de schoenen. ,,Ik heb een leuk en goed gesprek gehad met
raadsleden en wethouders. Dat was heel positief. Het valt me op dat de mensen redelijk direct zijn, net zoals in
West-Friesland. Dat vind ik prettig werken.â€™â€™
Leegwater is van plan om hard aan de slag te gaan. ,,Ik wil deze periode goed overbruggen en de zaken netjes
overdragen. Ik heb geen doel van hogere orde. Dat kan ook niet, want daar is de tijd te kort voor. Ook is dat niet
van mij gevraagd. â€™â€™

Leegwater: ,,Ik wil deze periode goed overbruggen.â€™â€™ archieffoto
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Opening nieuwbouw Dreef - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 5
HAARLEM - Op donderdag 18 september opent de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, de
nieuwbouw van het provinciekantoor aan de Dreef. Commissaris van de Koning, de heer Remkes reikt samen
met gedeputeerde Sweet sponsorovereenkomsten uit aan tien erfgoedprojecten in Noord-Holland. Deze
handelingen vinden plaats tijdens een bijzondere openluchtshow. Deze show is gemaakt ter gelegenheid van
de viering van 200 jaar Koninkrijk en de ingebruikname van het vernieuwde provinciegebouw aan de Dreef. Op
vrijdag 19 september kunnen ook 1200 Noord-Hollanders de show zien. De nieuwbouw van dit kantoor startte
in oktober 2012. De gevel aan de voorzijde is in historische staat herbouwd. Aan de achterzijde is een geheel
nieuwe, golvende glazen gevel herrezen die mooi aansluit op het Paviljoen. Het gebouw zelf voldoet geheel
aan de eisen van de huidige tijd met vergaderruimtes en flexibele werkplekken.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Haarlem dit Weekend
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19-09-2014 /pagina 31
REGIO - Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het startsein gegeven voor de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ,,Meer kwaliteit, meer efficiÃ«ntie en meer uniformiteit, dat hebben
we voor ogen met de ontwikkeling van omgevingsdiensten. Ook voor de Omgevingsdienst NZKG betekent dat
werk aan de winkel, maar het fundament ligt er. Deze organisatie heeft al veel bereikt,â€ aldus
staatssecretaris Mansveld.
De Omgevingsdienst NZKG is een nieuwe vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende instantie
op het gebied van milieu en bouw. Het reguliere werkgebied van de dienst omvat de regio rond het
Noordzeekanaal. Daarnaast specialiseert de dienst zich, als Ã©Ã©n van de zes landelijke BRZO (Besluit
Risicoâ€™s Zware Ongevallen)-RUDâ€™s, in het toezicht op risicovolle bedrijven. Het werkgebied van de
Omgevingsdienst NZKG omvat daarmee de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met ruim 60
risicovolle bedrijven. ,,Het dichtbevolkte Noordzeekanaalgebied kent een enorme bedrijvigheid, denk
bijvoorbeeld aan de Schiphol-Amsterdam regio. Professioneel toezicht op de naleving van wetten en regels
door bedrijven is essentieel om dit gebied veilig en leefbaar te houden. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat voor een enorme uitdaging,â€ aldus Theo Weterings, voorzitter van het bestuur
van de nieuwe dienst. Ook gedeputeerde Tjeerd Talsma benadrukte het belang van deze omgevingsdienst voor
burgers en bedrijven in de regio.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciefusie
Superprovincie - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HDC_Binnenland_01 /auteur roel van leeuwen r.van.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl
Wie dacht dat het kabinet het plan voor een â€™superprovincieâ€™ had begraven â€“ met een flinke berg
zand erover â€“ heeft het mis.
Premier Rutte ziet immers nog steeds mogelijkheden om dit dood gewaande plan te reanimeren. Tijdens de
algemene beschouwingen maakte hij duidelijk nog een poging te willen wagen om Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland samen te voegen.
Het is de vraag of Rutte en de zijnen deze keer wel duidelijk kunnen maken wat we hier mee opschieten. Tot nu
toe lijkt het er sterk op dat het samenvoegen van deze provincies voor dit kabinet een doel op zich is.
Hervormen om het hervormen en niet om zoâ€™n superprovincie ook echt wat toe te laten voegen. Zonder het
toekennen van extra taken aan deze fusieprovincie blijft er immers weinig meer over dan het schuiven met
ambtenaren.
WÃ©l komt de mededeling van Rutte op een interessant moment. Over ruim een half jaar zijn er weer
verkiezingen voor Provinciale Staten en spannende verkiezingsthemaâ€™s zijn natuurlijk altijd welkom.
We kunnen het wel weer hebben over windturbines op land of subsidies voor cultuur, maar laat de inwoners
zich maar eens uitlaten over het voortbestaan van hun provincies. Misschien dat Rutte dan wel de moeite
neemt om uit te leggen wat er zo super is in aan zijn plannen.
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(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven
â€™Superprovincieâ€™ uit la - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GHI_Binnenland_01 /editie GHI /sectie Binnenland /auteur roel van leeuwen
door Roel van Leeuwen
Haarlem Johan Remkes, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, wacht een eventuele
nieuwe uitnodiging af van het kabinet om te praten over een â€™superprovincieâ€™. Premier Rutte gaf
gisteren tijdens de algemene beschouwingen aan de gesprekken over de fusie tussen de provincies NoordHolland, Utrecht en Flevoland te willen hervatten.
,,Laten we alsnog een poging doenâ€™â€™, zei de premier richting D66 en GroenLinks na een vraag van
D66-leider Pechtold over de bestuurlijke vernieuwingsplannen van het kabinet.
Pechtold gaf aan dat hij alleen wil praten over concrete plannen. Ook GroenLinks wil weer praten. Rutte ging
niet in op het verzoek een plan op tafel te leggen voordat de begroting van het ministerie van binnenlandse
zaken wordt behandeld.
De gesprekken over de zogenoemde Noordvleugel sneuvelden eerder dit jaar omdat D66 en GroenLinks niet
verder wilden praten over de fusie.
Antwoord Ook de bestuurders van de drie provincies zagen niets in het voorstel van minister Plasterk. Remkes
blijft herhalen dat voor Noord-Holland altijd de inhoud voorop heeft gestaan. ,,Wat heeft die nieuwe
superprovincie aan taken en verantwoordelijkheden nodig om het beter te kunnen doen dan de drie
afzonderlijk. Daar is geen antwoord op gekomen. Dus als het thema weer uit de la wordt getrokken, hoop ik dat
het handiger en integraler wordt aangepakt. Ik heb het kabinet na de formatieperiode geadviseerd de lagere
overheden uit te nodigen zelf met voorstellen te komen. Er is anders besloten en het traject is jammerlijk
mislukt. We wachten een nieuwe uitnodiging af.â€™â€™
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Haarlems Dagblad - Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad
Naar boven

Archeologie
Twee kansen voor Zaanstad op Keppler Prijs - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ZAA_Regio_05 /editie ZAA /auteur coen polack
door Coen Polack
Middenbeemster Twee projecten in Zaanstad maken kans op de Arie Keppler Prijs. Het
stadvernieuwingsproject Inverdan in het centrum van Zaandam en de uitkijktoren in de Kalverpolder zijn in de
race voor de provinciale stedenbouwkundige prijs.
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De Arie Keppler Prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die de afgelopen drie jaar een bijzondere
prestatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, erfgoedbeleid, stedenbouw of ruimtelijke ordening in
de provincie Noord-Holland.
De prijs wordt uitgereikt door Welstandzorg Noord-Holland (WZNH), een onafhankelijke Noord-Hollandse
adviesorganisatie op het gebied van ruimtelijke ordening waarvan Arie Keppler in 1916 de oprichter was.
Inverdan is genomineerd in de categorie â€™ruimtelijke ordeningâ€™, naast twee projecten in Amsterdam.
Inverdan is een ontwerp van Soeters Van Eldonk Architecten. De door DaF Architecten herbouwde uitkijktoren
is genomineerd in de categorie â€™cultuurhistorisch erfgoedâ€™ en moet het daarin opnemen tegen
Landgoed Zonnestraal in Hilversum, de Zuiderkerk in Enkhuizen en het Oostereiland in Hoorn. In de twee
andere categorieÃ«n â€™woningbouwâ€™ en â€™utiliteitsbouwâ€™ zijn projecten uit Beemster genomineerd.
De prijs wordt uitgereikt op 13 november en bestaat uit een erepenning, ontworpen door kunstenaar Eric Claus
uit Broek in Waterland.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Nominatie Hilversumse projecten - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GHI_Regio_10 /editie GHI /sectie Regio /auteur eugÃšne staffhorst
e.staffhorst@hollandmediacombinatie.nl
door EugÃšne Staffhorst
Hilversum Het herinrichtingsplan van landgoed Zonnestraal en de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie bij
Annaâ€™s Hoeve zijn genomineerd voor de Arie Kepplerprijs 2014.
De Arie Kepplerprijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die de afgelopen drie jaar een bijzondere
prestatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, erfgoedbeleid, stedenbouw of ruimtelijke ordening in
de provincie Noord-Holland. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt.
De herinrichting van landgoed Zonnestraal door landschapsarchitect Peter de Ruyter is Ã©Ã©n van de
genomineerde projecten in de categorie Cultuurhistorisch Erfgoed.
Het ontwerp van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallie door Felix Claus en Dick van Wageningen Architecten
is genomineerd in de categorie Utiliteitsbouw.
In totaal waren er dit jaar 101 inzendingen, waarvan er 14 zijn genomineerd. De jury was aangenaam verrast
door de hoge kwaliteit van de inzendingen.
De winnaar in elke categorie ontvangt een bronzen erepenning, ontworpen door Eric Claus.
De prijswinnaars worden op 13 november bekend gemaakt.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Cultuur
Opening nieuwbouw Dreef - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 5
HAARLEM - Op donderdag 18 september opent de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, de
nieuwbouw van het provinciekantoor aan de Dreef. Commissaris van de Koning, de heer Remkes reikt samen
met gedeputeerde Sweet sponsorovereenkomsten uit aan tien erfgoedprojecten in Noord-Holland. Deze
handelingen vinden plaats tijdens een bijzondere openluchtshow. Deze show is gemaakt ter gelegenheid van
de viering van 200 jaar Koninkrijk en de ingebruikname van het vernieuwde provinciegebouw aan de Dreef. Op
vrijdag 19 september kunnen ook 1200 Noord-Hollanders de show zien. De nieuwbouw van dit kantoor startte
in oktober 2012. De gevel aan de voorzijde is in historische staat herbouwd. Aan de achterzijde is een geheel
nieuwe, golvende glazen gevel herrezen die mooi aansluit op het Paviljoen. Het gebouw zelf voldoet geheel
aan de eisen van de huidige tijd met vergaderruimtes en flexibele werkplekken.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Atlas: Waarom de wolf is verdwenen uit het Gooi - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GEE_Regio_04 /editie GEE /sectie Regio /auteur tamar de vries
door Tamar de Vries
Hilversum Benieuwd naar hoe de botjes van een bruine beer in Velsen zijn terecht gekomen? Of waarom de
wolven in het Gooi zijn uitgestorven? Eind november verschijnt de eerste Noord-Hollandse Zoogdierenatlas,
waarin deze vragen beantwoord worden. De 230 bladzijden tellende atlas kost bijna dertig euro, maar wie een
dier sponsort dat in het boekwerk voorkomt, krijgt â€™m gratis.
De atlas is een initiatief van Landschap Noord-Holland. ,,Er wordt met andere provinciale
â€™landschappenâ€™ een landelijke zoogdierenatlas uitgebracht, maar wij dachten er is hier zoveel energie
gestoken in zoogdierwaarnemingen en er zijn zoveel zoogdieren, dat we een provinciale atlas wilden
uitbrengenâ€™â€™, vertelt Dorien Hoogeboom van Landschap Noord-Holland. Bovendien is Noord-Holland
een interessant gebied omdat veel zoogdieren juist vanuit andere delen van het land naar deze provincie zijn
gekomen. De atlas wordt uitgebracht in samenwerking met onder andere de Noord-Hollandse
Zoogdierstudiegroep, natuurorganisaties en waterschappen.
In de atlas staan hele fotogenieke soorten, zoals boommarter, eekhoorn, egel, grijze zeehond, otter en ree.
Deze dieren hebben al drie sponsors en kunnen niet meer gekozen worden. Hoogeboom: ,,De vleermuizen
kunnen nog sponsors gebruiken, eveals de muizen- en rattensoorten.â€™â€™ Verbazing wekt misschien de
aanwezigheid van de bultrug op de lijst, maar dit zwemmende zoogdier wordt geregeld gespot tussen Den
Helder en Texel, weet Hoogeboom. Sponsoren betalen 75 euro per diersoort. Dat is een pittig bedrag, maar
Hoogeboom vindt dat zij waar voor hun geld krijgen. In de atlas staan mooie fotoâ€™s, informatieve kaartjes
waarop is aangegeven waar de soorten worden waargenomen en de sponsornamen.
Dan nog over de wolf: ,,Deze dieren zijn weg sinds 1646. Tot die tijd waren er drijfjachten in het Gooi.â€™â€™
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Sponsoring kan tot 1 oktober: www.landschapnoordholland.nl/zoogdierenatlas.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
Greenkey voor Sluftervallei - Texelse Courant
19-09-2014 /pagina 3
Landal Sluftervallei bij De Cocksdorp heeft een gouden Green Key ontvangen voor haar inspanningen op het
gebied van duurzaamheid. Green Key is een keurmerk voor duurzame accommodaties in de
gastvrijheidssector. Landelijk hebben zo'n zeshonderd bedrijven zo'n keurmerk. General manager Dick Jansen
toonde zich tevreden over de Green Key. 'Als recreatiepark in de duinen van Texel staan we midden in de
natuur en is duurzaam ondernemen een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering en onze
werkprocessen. We maken ook zoveel mogelijk gebruik van lokale producten. Dat scheelt heel veel
vrachtbewegingen en de smaak van onze Texeler producten is ook uitstekend.' De inspecteur van Green Key
was zeer te spreken dat Maurits Lap, student International Hotel Management in Leeuwarden, de certificering
van Green Key als onderwerp heeft gekozen voor zijn scriptie en actief deelnam aan alle procedures om het
Green Key certificaat te behalen.
(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Doordrukken windmolens valt slecht in regio - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur coen van de luytgaarden
door Coen van de Luytgaarden
Opmeer De zeven West-Friese voelen zich geschoffeerd door de provincie Noord-Holland die alle bezwaren
tegen windmolens naast zich neerlegt.
Zij gaan gezamenlijk een brief opstellen waarin zij hun ongenoegen bekendmaken over deze handelswijze.
,,Want zo ga je niet met elkaar omâ€™â€™, aldus wethouder Hendrik Stoker van de gemeente Opmeer
gisteravond tijdens de raadsvergadering. Hij reageerde op vragen van raadsleden die zich hardop afvroegen of
het nu â€™een gelopen race wasâ€™, nu Noord-Holland alle bezwaren afwijst. Toevallig had Stoker
gisterochtend regulier overleg met vertegenwoordigers van de andere gemeenten; Hoorn, Drechterland,
Medemblik, Enkhuizen, Koggenland en Stede Broec. Zij allen voelen zich volgens Stoker â€™overvallenâ€™
door het bericht vanuit Haarlem. ,,We zijn not amused en dat willen we in dat schrijven tot uitdrukking brengen.
De communicatie kan in ieder geval beterâ€™â€™, aldus Stoker desgevraagd.
De provincie Noord-Holland heeft een aantal â€™zoekgebiedenâ€™ op het oog voor de oprichting van nieuwe
windparken. Maar zowel Opmeer als Koggenland maken ernstig bezwaar vanwege de landschappelijke
inbreuk. Daar heeft â€™Haarlemâ€™ geen boodschap aan. Alle inhoudelijke argumenten zoals slagschaduw,
geluidhinder en horizonvervuiling worden stuk voor stuk van tafel geveegd. Alles wijst er nu op dat de provincie
een â€™dienstbevelâ€™ van het rijk uitvoert en doordrukt.
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(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Champagne wordt ontkurkt in Purmer - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina WAT_Regio_01 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
j.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl
door Jacco van Oostveen
Purmer â€™Heel voorzichtigâ€™ wordt de champagne ontkurkt bij Bob Joorse en MariÃ«t Vocking. De komst
van zes windmolens aan de Oosterweg, waar het echtpaar en vele andere omwonenden jarenlang tegen
streden, lijkt verder weg dan ooit.
Het nieuws dat de provincie nog geen streep heeft gezet door de Purmer als windmolenlocatie, maar wel op
zoek gaat naar plekken die minder schade toebrengen aan het landschap had MariÃ«t Vocking nog niet bereikt.
,,Je overvalt me, maar ik ben hier heel blij meeâ€™â€™, zegt de bewoonster van de Oosterweg. ,,Toevallig
had ik mijn protestspandoek zondag net weggehaald, omdat het deels was losgewaaid. Niet wetende dat deze
uitspraak er zou komen. Misschien moeten we maar voorzichtig de champagne ontkurken, dat hebben we al
die jaren niet gedurfd. Nu is de druk van de ketel.â€™â€™
Vijf jaar geleden begonnen Joorse, Vocking en tientallen andere bewoners van de Ooster-, Wester- en
Purmerenderweg hun strijd tegen het plan van ondernemer Jan Balk om op zijn land aan de Oosterweg zes
windmolens neer te zetten. De omwonenden vreesden geluidsoverlast en andere aantastingen van hun
woongenot. Nadat de vorige gemeenteraad van Waterland hun zijde koos en Balks bezwaar tegen het
bestemmingsplan in juli geen gehoor vond bij de Raad van State, lijkt de komst van de windturbines na de
uitspraak van de provincie definitief van de baan.
,,Ik ben hier heel blij mee, maar het is gewoon een hele vervelende periode geweestâ€™â€™, zegt Vocking.
,,De vele vrije tijd die ik hier aan heb gespendeerd, had ik liever in vrijwilligerswerk gestoken. Maar het was
nodig. Ik ben vÃ³Ã³r het winnen van duurzame energie, maar niet voor windturbines op deze plek. Ja, we zijn
nimbyâ€™s (not in my backyard, niet in mijn achtertuin, red.), maar ga er maar aanstaan: windmolens op 250
meter van je huis. Je wordt gek van het geluid, de slagschaduw, noem maar op. Als het nu een collectief
gedragen idee was, dan kan ik erin meegaan. Dit was het plan van Ã©Ã©n ondernemer. Die niemand ergens
van op de hoogte had gesteld. We moesten het, puur bij toeval, uit de raadsstukken vernemen.â€™â€™
Jan Balk was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie
Het grote â€™geheimâ€™ van Middenmeer - De Telegraaf
19-09-2014 /pagina 005 /sectie Pagina /auteur Wemmers, Esther
Van een onzer verslaggeefsters MIDDENMEER, vrijdag Wie zegt dat er een kerncentrale wordt gebouwd in het
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Noord-Hollandse Middenmeer, zou het zo geloven. Op bedrijventerrein Agriport langs de A7 wemelt het van de
hoge hekken, donkere doeken en beveiligers achter zonnebrillen. Hoewel het nieuws vorig jaar in grote letters
op de voorpaginaâ€™s prijkte, wordt over de komst van het Microsoft-datacenter nog altijd hÃ©Ã©l
geheimzinnig gedaan.
â€žU ziet me wel, maar ik ben hier eigenlijk niet. Snapt u welâ€ , zegt een Britse projectleider van
aannemergigant Mace Group uit Londen. Hij is even naar de streng beveiligde toegangspoort gekomen om De
Telegraaf te woord te staan. Het bouwterrein staat vol busjes van kabeltrekkers, maar toch wil hij niet
bevestigen dat hier hard wordt gewerkt aan de oplevering van een datahotel ter grootte van veertig
voetbalvelden.
Waarom al die mysterie? Nederland is gewoon trots op het feit dat Microsoft uitgerekend het gehucht
Middenmeer heeft gekozen voor een van Europaâ€™s modernste computercentra. â€žDit soort panden is een
gewild object voor terroristen. Dan heb je ook nog van die Edward Snowden-types, die we niet wijzer willen
maken dan ze al zijn. Dus officieel kan ik u niet zeggen wat hier gebeurtâ€ , zegt de man van wie we zelfs de
voornaam niet mogen weten.
Een collega-manager kan zijn lach inmiddels niet meer houden. â€žJe ziet de hijskranen van kilometersafstand
staan en zelfs leken herkennen de enorme computerkasten die naar binnen worden gereden.â€ Hij wijst naar
het bedrijfslogo op zijn shirt en het Mace-bord buiten op het hek. â€žHet is ook algemeen bekend dat Mace
Group de bouwopdracht heeft gekregen. Daarbij is het pand inmiddels zo groot dat de meeste mensen wel
snappen dat we hier geen komkommers gaan telen.â€
Busjes vol werklui rijden ondertussen af en aan. De zwaar beveiligde slagbomen gaan open voor een
internationaal gezelschap van kraanmachinisten en geulengravers. In grote stofwolken gaan ze op weg naar de
groene kolos in de polder, dat de Amerikaanse computergigant naar verluidt enkele miljarden kost. Honderden
Engelsen, Ieren, Hongaren, Duitsers maar ook Nederlanders maken lange dagen om de boel nog voor het
einde van het jaar te kunnen opleveren. Althans het eerste deel van het megaproject.
In Middenmeer zelf, een dorp van amper drieduizend inwoners, zien ze het graag gebeuren. Buiten de
opengebroken hoofdstraat en de jaarlijkse kermis hebben ze eindelijk weer wat om het over te hebben. En het
blijft niet bij praten, want tientallen ondernemers in de Wieringermeer kunnen de komende anderhalf jaar weer
vooruit wat betreft werk.
Jan de Jong, alias Jan Patat, bijvoorbeeld, schaaft zijn talenkennis bij nu hij ineens veel Engelstalige werklui
over de vloer krijgt. â€žKomen op weg naar huis allemaal een frietje halenâ€ , zegt hij met een grote grijns.
Hun tijdelijke onderkomens worden weer geregeld door makelaar Johan Commandeur, een paar deuren
verderop. â€žHet gaat om een paar honderd werknemers. Enkelen wonen in de buurt, maar de meesten
hebben we ondergebracht in een flat in Den Helder.â€
Vragen over het gigacentrum beantwoordt Commandeur met een telefoontje aan zijn broer Bert, die met een
hijskraan op het Microsoft-terrein rondrijdt. â€žTja, we profiteren er allemaal van. Elektriciens, vloerenleggers,
dakbedekkers, je kunt het zo gek niet bedenken. Die Amerikanen trekken Middenmeer uit het slop.â€
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Angst nekte Distriportâ€™ - Noordhollands Dagblad
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19-09-2014 /pagina WEF_Regio_01 /editie WEF /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Amsterdam Het is de provincie zelf geweest die de stekker uit het bedrijventerrein Distriport heeft getrokken. Uit
puur politieke angsthazerij, aldus de projectontwikkelaars. Maar de provincie slaat terug, onder andere met een
stevige claim.
Gisteren bleek in het Amsterdamse gerechtshof dat de provinciale claim van bijna 14 miljoen euro nog maar het
begin is. Een rechter bepaalde eerder dat projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler de provincie schade
hebben berokkend. Daarom heeft GS ook nog eens beslag laten leggen op grond en geld. De ontwikkelaars
gingen daarop in hoger beroep bij het hof.
Het is een zeer ingewikkelde deal geweest, om Distriport bij Berkhout te ontwikkelen. Om overdrachtsbelasting
te omzeilen, kocht de provincie de grond van de bedrijven. Met als afspraak die na een half jaar weer terug te
verkopen. Tussendoor veranderde van alles: de crisis sloeg toe en volgens advocaat J. de Groot van Distriport
kreeg de provincie slappe knieÃ«n. Door het schandaal rond gedeputeerde Hooijmaijers en verliezen bij zaken
als IceSave en Randmeer wilde het provinciaal bestuur van dit soort risicoâ€™s af. ,,De angst werd alleen
maar groter: elk dossier met de naam Hooijmaijers raakte besmet.â€™â€™
Eerst zou de provincie ook actief meedoen, en het geld via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
inbrengen, aldus De Groot. Totdat duidelijk werd dat de provincie de garantiestelling wel voldoende vond. De
financiering was alleen een verantwoordelijkheid van Zeeman en De Peyler.
En risico was er wel degelijk, aldus advocaat G. Huith namens Noord-Holland. De provincie stond garant voor
maximaal 50 miljoen en de ontwikkelaars wilden bij nader inzien liever niet zelf bijdragen. De financiers deden
moeilijk en de procedures duurden te lang. ,,Het eigen risico werd handig bij de provincie gelegdâ€™â€™,
aldus Huith. Tegen alle afspraken in exact wat Noord-Holland absoluut weigert.
Gister werd duidelijk dat een verzoening er niet in zit. Noord-Holland zit nu met 122 hectare bij Berkhout. Bij de
ontwikkelaars sloeg de onrust toe en zijn volgens de provincie alle grond en bezit op de valreep naar nieuwe
BVâ€™s gesluisd. Huith: ,,Straks is er niets meer te halen.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Groen
Het is geen feest met al die festivals - Het Parool
18-09-2014 /pagina 26 /sectie Het Laatste Woord
Evenementen: Omwonenden van parken ervaren veel overlast, maar vinden dat gemeente niet luistert
Festivals moeten mogelijk zijn, ook in parken, betoogde festivalorganisator Sjoerd Wynia dinsdag in Het Parool.
Sommige bewoners vinden echter dat er al veel te veel overlast is.
Er heerst in Amsterdam een zeer innige band tussen evenementenorganisatoren, de gemeentetop en de
Amsterdamse media. Burgemeester Eberhard van der Laan mag zich graag vertonen in het gezelschap van
vrinden als Sander Groet en Sjoerd Wynia, organisator van Amsterdam Open Air. Groet heeft tot genoegen van
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Van der Laan samen met een paar andere ontwikkelaars de Shelltoren (straks de A'DAM) van de gemeente
overgenomen. We gaan feestvieren, en schommelen naar de afgrond. Staat dat misschien symbool voor onze
huidige tijd?
Festivalorganisator Wynia heeft steeds meer uit te leggen. Dat Zuidoost op de kaart werd gezet, weten we
intussen wel. De ravage was aanzienlijk. Dat festivals 'niet zelden' een belangrijke financiÃ«le bijdrage leveren
aan het onderhoud van een bepaald gebied, zoals Wynia beweert, moet bewezen worden. De cijfers moeten
geheim blijven van Open Air. Dat klachten zijn afgenomen ligt misschien aan de mediatie die door de rechter in
gang is gezet en die litiganten verbiedt nog meer bezwaren in te dienen tegen nieuwe festivals.
Wynia is een gewiekste gozer, maar als hij stelt dat er klagers zijn die heel veel lawaai weten te maken, gaat hij
toch te ver. Twee dagen lang een kakofonie produceren met tien tot twaalf podia en dan zeuren over klagers
die te veel lawaai zouden maken.
Wynia en Groet gaan stug door zonder ook maar iets toe te geven, want ze voelen zich gesterkt door de steun
van de burgemeester. Amsterdam Open Air wil steeds verder uitbreiden, met steeds meer bezoekers en wil een
contract voor tien jaar.
Wynia wil af van de rechtszaken, want democratische bescherming van burgers ziet hij niet zitten. Als het aan
hem lag bepaalt alleen de burgemeester, op Wynia's aanwijzingen natuurlijk, het beleid.
Dat klagers soms kort voor een festival naar de rechter stappen, heeft een reden. Het dagelijks bestuur van
Zuidoost verleent vergunningen meestal pas een paar dagen voor het begin van een festival, dus als de
opbouw al lang en breed begonnen is. Professionele en ondemocratische tegenwerking van onze bestuurders
en ambtenaren. Je kunt dit zonder meer onbehoorlijk bestuur noemen.
Wynia heeft het over de illusie van de stad als oase van rust. Dat klopt, als hij en zijn kompanen zo doorgaan.
Maar het kan wel degelijk anders. Het Gaasperpark in Zuidoost bijvoorbeeld ligt niet in de stad. Het is
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, een natuurgebied dat specifiek bedoeld is voor rust en
ontspanning.
Voorlopig zullen Wynia en Groet toch rekening moeten houden met een groeiend aantal tegenstanders van
festivals. Zolang dit land nog niet Verweggistan heet, heeft iedereen het recht voor haar of zijn mening uit te
komen en naar de rechter te stappen. Het zou aardig zijn als onze media wat meer rekening hielden met de
omwonenden van festivals en niet slaafs achter de feestbroeken aan zouden hollen.
Hetty Litjens, Amsterdam
Festivalorganisator Sjoerd Wynia pleit ervoor het evenementenbeleid (lees: festivals) van de gemeente
goedschiks dan wel kwaadschiks de burger door de strot de duwen. Want festivals creÃ«ren werkgelegenheid
door de creatieve impuls en het toerisme. En hoe vaak komt zo'n festival nou voor?
Wynia eindigt zijn betoog als volgt: 'De parken zijn aangelegd voor alle inwoners en daar kan best Ã©Ã©n keer
per jaar een festival worden georganiseerd. Een stad als Amsterdam moet haar inwoners kunnen vragen te
accepteren dat Ã©Ã©n of twee dagen per jaar er een evenement in de buurt wordt gehouden.'
Klinkt redelijk. Echter, de ongemakkelijke waarheid is anders. Als inwoner van Amsterdams Buitenveldert ben ik
het afgelopen festivalseizoen meer dan dertig keer slachtoffer geweest van ernstige geluidsoverlast van
festivals, waarvan twintig keer uit het Amsterdamse Bos, vijf keer uit de Riekerhaven, vijf keer uit de omgeving
Nieuwe Meer, en de rest uit andere richtingen.
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Dit is in overeenstemming met het beleid: in het Amsterdamse Bos mogen jaarlijks maximaal vier grote
evenementen worden gehouden, inclusief een meerdaags dance-evenement en een onbeperkt aantal kleinere
evenementen.
Wynia leeft blijkbaar in festival-sprookjesland.
Tevens meent Wynia dat geluidscontroleurs hun werk prima doen. Mijn ervaring is anders. Ik klaag me suf,
maar ik heb nog nooit iemand langs gehad voor wat voor meting dan ook.
De stadsdelen en het parkenmanagement beuren grof geld met hun festivalbeleid. De overheid (landelijk en
lokaal) bezuinigt fors op de groengebieden en heeft de nieuwbakken ambtelijke ondernemers carte blanche
gegeven om hun groene broek op te houden. Festivalorganisatoren als Wynia en andere opportunisten zien
daarmee hun kans schoon het groen van de stad uit te venten tot het dor is.
Ik vind het niet zo gek dat er over (geluids)overlast wordt geklaagd. Het wordt tijd dat de beleidsmakers gaan
luisteren.
Sacha Prins, Amsterdam
Beloof rust in de natuur
Armin van Buuren kijkt altijd zo lief en is vast hartstikke aardig, maar hij zou toch eens een grens moeten
trekken.
Armin, wees de eerste en verklaar: 'Ik besef dat ik mensen en dieren pijn heb gedaan. Dat was niet mijn
bedoeling. Vanaf nu draai ik nooit meer in een natuurgebied. Ik roep mijn collega's op daar ook mee te stoppen.
Feestjes bouwen, soms heel grote, blijft ons vak, maar dat regelen we voortaan netjes met de buren. Collegadj's en organisatoren, kan ik op jullie rekenen?'
Dit naar aanleiding van het interview met de Partij voor de Dieren (Het Parool van 11 september) die grenzen
wil stellen aan de groei van de herrie in natuurgebieden. Op die partij hebben wij nooit gestemd, maar ze heeft
daar wel een punt. Andere partijen durven hun vingers er niet aan te branden, lijkt het.
Familie De Jong, Amstelveen
Het aantal tegenstanders van festivals zal blijven groeien
Stadsdelen en organisatoren venten het groen uit tot het dor is
(c) Het Parool 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen geld meer voor Landschap Noord-Holland - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 25
REGIO - De provincie wil vanaf 2015 de structurele subsidie aan Landschap Noord-Holland (LNH) geleidelijk
afbouwen. De middelen die hierdoor vrijkomen, gaat de provincie besteden aan natuurbeheer. Voor een aantal
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werkzaamheden blijft LNH nog wel geld ontvangen van de provincie.
De provincie kijkt de laatste jaren kritisch naar boekjaarsubsidies (structurele subsidies). Ook de Algemene
Rekenkamer heeft zich recent kritisch uitgelaten over deze â€˜automatische subsidieverstrekkingâ€™ door
overheden. De provincie heeft al diverse boekjaarsubsidies op een aantal beleidsterreinen afgeschaft. Ook in
de groene sector is de provincie daarmee begonnen. De provincie wil als subsidieverstrekker alle
natuurbeherende organisaties op dezelfde manier behandelen. Bovendien stopt de provincie met de
subsidiÃ«ring van werkzaamheden van LNH die geen relatie hebben met provinciale natuurdoelstellingen en
waar andere natuurbeherende organisaties ook geen provinciale subsidie voor krijgen. Het betreft onder andere
het houden van toezicht in natuurgebieden en het financieren van personele inzet van LNH bij diverse
natuurprojecten.
Geld voor natuurbeheer LNH blijft - net als andere natuurbeheerders - van de provincie wel geld ontvangen
voor de uitvoering van het natuurbeheer via het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De middelen die
vrijvallen als gevolg van de jaarlijkse korting op de boekjaarsubsidie worden toegevoegd aan het SNL-budget.
Het totale beschikbare budget voor natuurbeheer neemt hierdoor toe. Dit is nodig, omdat er in Noord-Holland
steeds meer natuurgebieden worden aangelegd en de beheerlasten dus ook stijgen. Ook continueert de
provincie haar bijdrage voor een aantal specifieke projecten van LNH, zoals natuuronderzoek en de
stimuleringsregelingen voor soortenbescherming en landschapselementen die LNH op verzoek van de
provincie uitvoert.
Geleidelijke afbouw LNH is en blijft voor de provincie een belangrijke partner op het gebied van natuurbeheer.
De provincie realiseert zich dat de afbouw van de boekjaarsubsidie gevolgen heeft voor de organisatie. Daarom
heeft de provincie LNH al in het voorjaar van 2013 in kennis gesteld van het voornemen om de financiÃ«le
relatie tussen LNH en de provincie gefaseerd te moderniseren. De provincie wil door de gefaseerde afbouw de
organisatie in de gelegenheid stellen om zich voor te bereiden op de toekomstige financiÃ«le situatie. De
afbouw begint in 2015. Per 2018 zal de provincie de boekjaarsubsidie beÃ«indigen en resteert, naast de
vergoedingen vanuit SNL voor natuurbeheer, voor dat jaar een bijdrage van circa 760.000 euro voor
natuuronderzoek en de stimuleringsregelingen voor landschapselementen en soortenbescherming.
De huidige boekjaarsubsidie van LNH bedraagt 1,9 miljoen. Hiervan wordt ongeveer 1,15 miljoen euro
afgebouwd. Dit is circa 10 procent van de totale baten van de organisatie. Landschap Noord-Holland blijft nog
werkzaamheden voor de provincie verrichten voor de resterende 0,75 miljoen euro.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Natuur zonder subsidie - Trouw
19-09-2014 /pagina 10,11 /sectie Duurzaamheid en Natuur /auteur HANS MARIJNISSEN
Natuur moet niet langer tegen mensen en bedrijven beschermd worden, maar mÃ©t hen ontwikkeld.
InnovatieNetwerk doet voorstellen voor natuur die we zelf betalen.
Ze waren er al een tijd mee bezig, om burgers en bedrijven bij het natuurbeheer te betrekken, maar toen
staatssecretaris Sharon Dijksma dit jaar met haar Rijksnatuurvisie kwam, dachten ze: nu pakken we door.
'Eigenlijk biedt Dijksma het omliggend kader voor de projecten die bij ons in ontwikkeling zijn', zegt Marleen van
den Ham van InnovatieNetwerk. Samen met haar collega's Nico Beun en Hans Hillebrand is zij de
initiatiefnemer van het plan Nederland 200.000 hectare subsidievrije natuur te geven: 60.000 ha nieuwe natuur
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en 140.000 ha bestaande natuur die beide zonder subsidie beheerd worden.
'De overheid heeft de burgers en het bedrijfsleven de afgelopen dertig jaar gewantrouwd als het om natuur
ging', zegt Hans Hillebrand. 'De natuur moest beschermd worden tÃ©gen die mensen en bedrijven.' En dat is
vreemd, vindt hij. Aan de ene kant zie je dat de overheid veel geld uitgeeft aan natuurbescherming, maar dat de
publieke steun daarvoor minder wordt.
Aan de andere kant zijn er in diezelfde samenleving veel initiatieven om - los van die overheid - natuur te
behouden en te versterken. 'Dat is een echte paradox die door de overheid veroorzaakt is', stelt Hillebrand.
'Die burgers zijn vaak bezig met de natuur die dicht bij hun huis ligt', zegt Nico Beun. 'Deze heeft technisch of
ecologisch gezien minder waarde dan die in de reservaten, maar heeft wel een functie in het kader van de
versterking van biodiversiteit.'
Die soortenrijkdom neemt bijvoorbeeld in de steden snel toe, vooral door het onderhoud dat de inwoners
verrichten, in hun tuin of op braakliggende percelen. 'We denken ook niet dat burgers en bedrijven het werk van
de natuurorganisaties moeten overnemen. Het gevoelige hoogveen moet je vooral aan de experts overlaten.
Maar natuur gaat van oesterbank tot vensterbank, en er zijn genoeg terreinen die als subsidievrije natuur
ontwikkeld en zelfs geÃ«xploiteerd kunnen worden.' Met dat geld wordt de topnatuur ook weer minder
afhankelijk van de grillen van de politiek.
InnovatieNetwerk komt in haar nota met 12 voorbeelden, waarvan er hier acht bestaande en nieuwe
beschreven worden. Het plan voor exclusief toerisme in en rond de parels van de Nederlandse natuur valt het
meest in het oog.
Krugerpark.nl
Ontwikkel rond top-reservaten die minstens 5000 ha groot zijn exclusieve verblijfsruimte voor mensen die voor
een unieke natuurervaring willen betalen. De Oostvaardersplassen komen daarvoor in aanmerking, maar ook
delen van de Wadden, de Wieden-Weerribben en de Biesbos. De opbrengsten kunnen als extra inkomsten
naar het park gaan, maar er kan ook andere natuur van bekostigd worden. Dit plan levert 25.000 ha natuur op
die zonder subsidie beheerd kan worden.
Tijdelijke Natuur
In Nederland ligt een groot areaal grond te wachten op ontwikkeling, die is uitgesteld vanwege de crisis.
Grondeigenaren kunnen door de overheid met nieuwe regelgeving gestimuleerd worden door op locaties voor
industrieterreinen bijvoorbeeld, tijdelijk natuur in te richten, die weer mag verdwijnen als er gebouwd moet
worden. Dit plan levert 40.000 ha nieuwe subsidievrije natuur op.
Knooperven
Het platteland loopt leeg, en daarmee ook grotere agrarische complexen.
Geef burgers toestemming deze tot wooneenheden te verbouwen en samen een Vereniging van Eigenaren
(VVE) te vormen. In ruil daarvoor moeten zij de landschapselementen als lanen, struwelen en heggen in stand
houden en beheren. Dit plan levert 20.000 ha natuur op die zonder subsidie beheerd kan worden.
Buitenbief
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Op dit moment is het vlees afkomstig van grazers in natuurgebieden al erg populair. Dit segment kan sterk
uitgebreid worden door op grond met een agrarische bestemming tegen natuurgebieden aan, nagenoeg in het
wild levende kuddes te gaan houden gericht op vleesproductie, maar die al grazende het land 'vernatuurlijken'.
Dit plan levert 20.000 ha nieuwe subsidievrije natuur op.
GreenNest
Deze hotels hebben 'groene' balkons en verdiepingen, Ã©n een grote daktuin die samen ongeveer 1 hectare
vormen. InnovatieNetwerk mikt op mensen die willen overnachten in een omgeving en ook groene uitjes
ondernemen. Gedacht wordt aan zo'n hotel bij de IKEA in Amsterdam. Dit plan levert maar 2 ha subsidievrije
nieuwe natuur op, maar trekt de natuur wel de stad in.
Natuur Kado Kaart
Als natuurorganisaties hun aanbod aan groene producten en diensten gezamenlijk gaan aanbieden, kan er een
groene geschenkenkaart op de markt komen waarmee consumenten natuurproducten uit de diverse
bezoekerscentra en landgoedwinkels kunnen aanschaffen en uitjes in de natuur kunnen boeken. De bedoeling
is dat de kaart eind 2014 daadwerkelijk gelanceerd wordt. Uit de extra inkomsten maar vooral uit de vrijval van
niet-besteed geld kan 1000 ha bestaande natuur subsidievrij worden beheerd.
Nieuwe Marken
Burgers gaan hun eigen natuur ontwikkelen, door samen minstens 50 ha aan te kopen. Ze mogen daarin onder
voorwaarden hun huizen bouwen, als maar 95 procent van het gebied uit openbaar toegankelijke natuur
bestaat. In Nederland is ruimte voor 20 van deze marken die samen 2000 ha nieuwe en subsidievrije natuur
opleveren.
Uiterwaarden Recreatie
In veel uiterwaarden is al natuur ontwikkeld in combinatie met veiligheidsvoorzieningen die het water van een
wassende rivier moeten opvangen. De recreatie in deze gebieden blijft echter achter. Op ongeveer een derde
van de uiterwaarden (25.000 ha) is recreatief ondernemen mogelijk. In ruil voor de locatie moeten ondernemers
dan het beheer voor hun rekening nemen.
Alle plannen voor subsidievrije natuur: www.innovatienetwerk.org.
Artist's impression van een exclusief hotel dat bij de Oostvaardersplassen gebouwd zou kunnen worden.
(c) Trouw 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Na zand is nu aarde het probleem - Haarlems Dagblad
19-09-2014 /pagina HAA_Regio_04 /editie HAA /auteur margot klompmaker
m.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl
Bloemendaal De familie Slewe van landgoed Elswoutshoek heeft haar gelijk gehaald over het wel of niet storten
van zand op hun gebied. Maar de gemeente Bloemendaal wil nu helderheid op een ander punt: het verdwijnen
van teelaarde op het landgoed. Dit is geconstateerd tijdens het onderzoek naar de zandstortingen. Er is een
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laag aarde verdwenen en de gemeente wil weten waar die is gebleven. Volgens de gemeente heeft Rob Slewe
ook bomen gekapt en takkenwallen aangebracht om daar met paarden aan de slag te kunnen.
Slewe heeft hierover een officiÃ«le brief van het advocatenkantoor van de gemeente ontvangen met de vraag
om tekst en uitleg.
In de brief staat: ,,Hoewel bezwaarmaker (Rob Slewe, red.) geen zand heeft gestort, staat vast dat wel grond is
vergraven en bomen zijn gekapt teneinde op het perceel paardrijactiviteiten mogelijk te makenâ€™â€™.
Rob Slewe: ,,Er is nooit een boom of struik gekapt voor de paarden. Wel hebben we op verzoek van de
buurman in 2010 een paar rotte en scheefhangende bomen gekapt. Maar dat was op een heel andere plek,
zeventig meter bij de paardenwei vandaan! De buurman was bang dat de bomen op zijn huis zouden kunnen
vallen. De provincie heeft toestemming voor de kap gegeven. Ook de takkenwallen liggen op een heel andere
plek dan de paardenwei. Ik heb daar allerlei bewijzen voor.â€™â€™
Een woordvoerster van de provincie bevestigt dat in 2010 een handhaver is langs geweest voorafgaand aan
een bomenkap. Die heeft geconstateerd dat die bomenkap niet in strijd was met de Boswet. Of het om dezelfde
bomen gaat kon de woordvoerster niet bevestigen.
Dan de teelaarde. Hoe het daarmee zit weet Slewe niet. ,,Ik heb niks weggehaald. Maar er hebben hier altijd
paarden gestaan, ook voor onze tijd. Dus je kunt je voorstellen dat de grond is ingetrapt.â€™â€™
Waarom moet dit allemaal zo officieel, is de vraag aan de gemeente Bloemendaal. Had niet iemand even
kunnen bellen of mailen met Rob Slewe om te vragen hoe en ander zit? ,,Neeâ€™â€™, zegt burgemeester
Ruud Nederveen, ,,de heer Slewe heeft al een tijd geleden de kwestie van de paardenbak neergelegd bij de
bezwaarschriftencommissie. Zolang die procedure loopt mag de gemeente zelf niets doen. Dit moet allemaal
officieel via de advocaten.â€™â€™
Oorspronkelijk Volgens mr. Van der Werf van de gemeente Bloemendaal gaat het erom dat de grond van de
paardenbak in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. ,,Wat die oorspronkelijke staat is, weten we niet. Daarom
hebben we een grondboring gedaan om te kijken wat er feitelijk met de grond is gebeurd en of er van buiten
zand is aangebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Maar het onderzoeksbureau heeft
wel geconstateerd dat er aarde is verdwenen. Wij willen weten waar die is gebleven. Dat kan door paarden zijn
gebeurd. We weten het niet.â€™â€™
En de gekapte bomen? Van der Werf: ,,Die zijn minder belangrijk, maar staan ook in de brief omdat een
ambtenaar heeft geconstateerd dat er in 2010 bomen zijn gekapt. Dus daar willen we uitleg over.â€™â€™
De grondboringen op Elswoutshoek vloeien voort uit een rechtszaak tussen Slewe en de gemeente over de
paardenbak. Als bewijs voor de zandstorting voerde de gemeente een foto aan die door een ambtenaar was
genomen vanaf de openbare weg. Dit â€™bewijsâ€™ vond de rechter niet erg overtuigend. Er moest nader
onderzoek komen.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Bouw Spaarnebuiten definitief - Haarlems Dagblad
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19-09-2014 /pagina HAA_Regio_03 /editie HAA /auteur arthur de mijttenaere
a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl
Uitspraak van Raad van State over nieuw bestemmingsplan onherroepelijk Eerste huizen verrijzen al volgend
jaar â€™Nu betere onderbouwing van gemeente voor nieuwbouwâ€™
Spaarndam Er komen ruim tweehonderd nieuwe huizen bij in nieuwbouwwijk Spaarnebuiten in Spaarndam. Het
besluit van de Raad van State, afgelopen woensdag, is onherroepelijk.
Dit betekent dat de eerste nieuwbouwwoningen medio volgend jaar zullen verrijzen in het nu nog groene stuk
Spaarndam gelegen aan de Mooie Nel. De nieuwbouwwoningen zullen de wijk completeren tot een buurt met
driehonderd koop- en huurhuizen. Er zijn al 77 huizen verrezen, waarvan de bouw startte in 2010.
Eerder, in november 2011, stak de Raad van State een stokje voor de nieuwbouwplannen. Nu zet dezelfde
Raad van State het licht op groen voor de woningbouw. Hoe kan dat?
Woordvoerder Sabine Heijstek van de Raad van State licht het veranderde standpunt toe. ,,Bij het eerdere
besluit van de Raad van State werd het oude bestemmingsplan vernietigd. Daarna heeft de gemeenteraad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude een nieuw bestemmingplan gemaakt, in maart van het vorige jaar.â€™â€™
Gewogen Dit nieuwe bestemmingsplan is opnieuw gewogen door de juristen van de Raad van State. Zij zijn tot
een ander oordeel gekomen. Heijstek: ,,De gemeente heeft beter haar huiswerk gedaan, bijvoorbeeld door
aanvullende onderzoeken en nieuwe verkeersrapporten. Op basis van deze nieuwe gegevens heeft de Raad
van State een volstrekt ander besluit genomen.â€™â€™
De protesten van Spaarndammers tegen de nieuwbouw hadden drie pijlers. Het dorpsgezicht van Spaarndam
zou worden aangetast, er zou een ontoelaatbare uitstoot komen van uitlaatgassen in het dorp en de
verkeersdruk zou op ontoelaatbare wijze toenemen.
Het aantal woningen dat er bij komt blijft hetzelfde, terwijl de verkeersdruk er ook niet minder door wordt. Hoe is
het gewijzigde standpunt van de Raad van State dan uit te leggen?
Heijstek begrijpt dat het lastig is, maar benadrukt dat de hoogste bestuursrechter kijkt naar de motivering en
onderbouwing voor een bestemmingsplan, niet naar de feitelijke situatie. ,,Het verhaal van de gemeente is
gewoon veel beter; het kan nu wÃ©l door de beugel.â€™â€™
Overigens heeft de Raad van State niet voor alle nieuwbouwwoningen in Spaarnebuiten het licht op groen
gezet. De acht geplande waterwoningen met steigers mogen niet worden gebouwd. Heijstek stelt dat dit te
maken heeft met het water en de oever die onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur die niet mag
worden aangetast. ,,Dat onderdeel is afgewezen vanwege de bescherming van vissen, watervogels en planten.â€™â€™
Burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil desgevraagd niet uitspreken of hij
blij of teleurgesteld is door het besluit van de Raad van State. Hij stelt dat het â€™goedâ€™ is dat er na zoveel
jaar een definitieve beslissing is genomen.
,,Het moet niet nog langer sudderen. Op ons dorpsfeest heb ik al wel positieve reacties gehoord op de
uitbreiding van Spaarnebuiten.â€™â€™
Je hoort van veel oud-Spaarndammers dat ze hier weer willen wonen en ook voor ondernemers is de
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uitbreiding gunstig, vervolgt Heiliegers. ,,Maar Spaarndam is een pittoresk dorp, je moet bij uitbreidingen altijd
opletten of het wel in balans is.â€™â€™
Drie jaar geleden oordeelde de Raad van State dat het bouwplan niet door kon gaan, nu kan het opeens wel.
Heiliegers denkt dat de verklaring zit in de aanvullende verkeersonderzoeken. ,,Er is opnieuw naar het
verkeersvraagstuk gekeken.â€™â€™

Spaarnebuiten, de 77 huizen die al zijn neergezet. Foto United Photos/Paul Vreeker
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Milieu
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 31
REGIO - Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het startsein gegeven voor de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ,,Meer kwaliteit, meer efficiÃ«ntie en meer uniformiteit, dat hebben
we voor ogen met de ontwikkeling van omgevingsdiensten. Ook voor de Omgevingsdienst NZKG betekent dat
werk aan de winkel, maar het fundament ligt er. Deze organisatie heeft al veel bereikt,â€ aldus
staatssecretaris Mansveld.
De Omgevingsdienst NZKG is een nieuwe vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende instantie
op het gebied van milieu en bouw. Het reguliere werkgebied van de dienst omvat de regio rond het
Noordzeekanaal. Daarnaast specialiseert de dienst zich, als Ã©Ã©n van de zes landelijke BRZO (Besluit
Risicoâ€™s Zware Ongevallen)-RUDâ€™s, in het toezicht op risicovolle bedrijven. Het werkgebied van de
Omgevingsdienst NZKG omvat daarmee de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met ruim 60
risicovolle bedrijven. ,,Het dichtbevolkte Noordzeekanaalgebied kent een enorme bedrijvigheid, denk
bijvoorbeeld aan de Schiphol-Amsterdam regio. Professioneel toezicht op de naleving van wetten en regels
door bedrijven is essentieel om dit gebied veilig en leefbaar te houden. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied staat voor een enorme uitdaging,â€ aldus Theo Weterings, voorzitter van het bestuur
van de nieuwe dienst. Ook gedeputeerde Tjeerd Talsma benadrukte het belang van deze omgevingsdienst voor
burgers en bedrijven in de regio.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina KEN_Regio_03 /editie KEN /auteur HDC Media
Uitgeest B en W van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand.
Het college nam dat besluit al vorige week, maar brengt het nu naar buiten nadat eerst is geprobeerd om met
de betrokken buurgemeenten Castricum, Heemskerk tot een standpunt te komen.
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Volgens de jongste plannen van Prorail zijn er zeven mogelijke locaties voor een opstelterrein voor 75
sprintertreinen in beeld. Vier daarvan bevinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het
college van Uitgeest keert zich tegen de plannen van Prorail omdat het van mening is dat de gemeente met de
(geluids)overlast van de A9, de provinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alkmaar
en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld. Het college van de gemeente Castricum
bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. Castricum wil nu
een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma en Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest zal zich
aansluiten.
Muziekbeurs in A9 Studioâ€™s Uitgeest De A9 Studioâ€™s aan de Westerwerf in Uitgeest zijn zondag het
decor van de eerste editie van de grootste muziekinstrumentenbeurs van Nederland, het Dutch Music Event. Er
zijn veel standhouders, zeventig clinics en optredens tussen 10 en 23 uur. De dag wordt afgesloten met
optredens van Bas Paardekooper & The Blew Crue en Tristan. De organisatie wil uitdragen dat zij geen
winstoogmerk heeft en de beurs organiseert uit liefde voor de muziek.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
Miljoenen als sneeuw voor de zon wegâ€™ - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina KEN_Regio_07 /editie KEN /auteur bart vuijk
door Bart Vuijk
Beverwijk ,,Miljoenen zijn de afgelopen jaren als sneeuw voor de zon verdwenen.â€™â€™ Wethouder Cecilia
van Weel kon dit alleen maar toegeven aan de gemeenteraad, die haar gisteravond bevroeg over de
verslechterde grondexploitaties. Die volgens de laatste berekeningen acht miljoen euro minder winst opleveren
dan gedacht.
En daarbij is nog enige winst ingeboekt voor de ontwikkeling van een nogal onzekere wijk, Binnenduin.
Beverwijk is met de aframing van de ooit gedroomde winsten niet uniek, zei de wethouder. Veel gemeenten die
in betere tijden dachten miljoenen te verdienen aan de exploitatie van grond, zijn daar tijdens de economische
crisis noodgedwongen op teruggekomen. Dus ook Beverwijk.
Behoedzaam Door minder te investeren, geen risicovolle gronden meer aan te kopen en â€™behoedzaamâ€™
op te treden, hoopt de gemeente in ieder geval nog twee miljoen euro over te houden aan de drie grote
grondexploitaties die nu lopen in de gemeente.
In de raadscommissie leefden gisteren weer veel vragen over de bouw van de hoogste Torenflat van de
Wijkerbaan. Woon op Maat heeft daarvoor al eens een jaar uitstel gekregen, en misschien wil de corporatie
meer uitstel. Wethouder Van Weel maakte duidelijk dat bewoners en ondernemers rondom het bouwproject al
erg lang in een bouwput wonen, en dat kan niet al te lang zo blijven. Zij maakte op vragen van de VVD duidelijk
dat het gebied op kosten van Woon op Maat tijdelijk zal worden ingericht, mocht de Torenflat voorlopig nog niet
gebouwd kunnen worden.
Opstelterrein Democraten Beverwijk voorziet grote risicoâ€™s voor de ontwikkeling van woningen op de kavel
van Ankieâ€™s Hoeve als de NS hier vlakbij een nachtelijk opstelterrein voor 75 sprinters sticht, met al het
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lawaai en licht dat daarmee gepaard gaat. De wethouder gaf aan dat zij dit laat onderzoeken, maar wilde niet
kwijt of de NS danwel Prorail hier uberhaupt al een aanvraag voor heeft gedaan. Beverwijk is onlangs aan het
rijtje mogelijkheden voor dat opstelterrein toegevoegd, nadat de bevolking in Heemskerk, Uitgeest en Castricum
grote problemen bleek te hebben met zoâ€™n opstelterrein in hun buurt. Van Weel hield haar kruit op dit punt
echter droog, al liet ze zich wel ontvallen dat voor woningbouw op Ankieâ€™s Hoeve een opstelterrein op nog
geen honderd meter afstandniet erg gunstig zou zijn.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina KEN_Regio_03 /editie KEN /auteur HDC Media
Uitgeest B en W van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand.
Het college nam dat besluit al vorige week, maar brengt het nu naar buiten nadat eerst is geprobeerd om met
de betrokken buurgemeenten Castricum, Heemskerk tot een standpunt te komen.
Volgens de jongste plannen van Prorail zijn er zeven mogelijke locaties voor een opstelterrein voor 75
sprintertreinen in beeld. Vier daarvan bevinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het
college van Uitgeest keert zich tegen de plannen van Prorail omdat het van mening is dat de gemeente met de
(geluids)overlast van de A9, de provinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alkmaar
en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld. Het college van de gemeente Castricum
bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. Castricum wil nu
een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma en Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest zal zich
aansluiten.
Muziekbeurs in A9 Studioâ€™s Uitgeest De A9 Studioâ€™s aan de Westerwerf in Uitgeest zijn zondag het
decor van de eerste editie van de grootste muziekinstrumentenbeurs van Nederland, het Dutch Music Event. Er
zijn veel standhouders, zeventig clinics en optredens tussen 10 en 23 uur. De dag wordt afgesloten met
optredens van Bas Paardekooper & The Blew Crue en Tristan. De organisatie wil uitdragen dat zij geen
winstoogmerk heeft en de beurs organiseert uit liefde voor de muziek.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Champagne wordt ontkurkt in Purmer - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina WAT_Regio_01 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
j.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl
door Jacco van Oostveen
Purmer â€™Heel voorzichtigâ€™ wordt de champagne ontkurkt bij Bob Joorse en MariÃ«t Vocking. De komst
van zes windmolens aan de Oosterweg, waar het echtpaar en vele andere omwonenden jarenlang tegen
streden, lijkt verder weg dan ooit.
Het nieuws dat de provincie nog geen streep heeft gezet door de Purmer als windmolenlocatie, maar wel op
zoek gaat naar plekken die minder schade toebrengen aan het landschap had MariÃ«t Vocking nog niet bereikt.
,,Je overvalt me, maar ik ben hier heel blij meeâ€™â€™, zegt de bewoonster van de Oosterweg. ,,Toevallig
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had ik mijn protestspandoek zondag net weggehaald, omdat het deels was losgewaaid. Niet wetende dat deze
uitspraak er zou komen. Misschien moeten we maar voorzichtig de champagne ontkurken, dat hebben we al
die jaren niet gedurfd. Nu is de druk van de ketel.â€™â€™
Vijf jaar geleden begonnen Joorse, Vocking en tientallen andere bewoners van de Ooster-, Wester- en
Purmerenderweg hun strijd tegen het plan van ondernemer Jan Balk om op zijn land aan de Oosterweg zes
windmolens neer te zetten. De omwonenden vreesden geluidsoverlast en andere aantastingen van hun
woongenot. Nadat de vorige gemeenteraad van Waterland hun zijde koos en Balks bezwaar tegen het
bestemmingsplan in juli geen gehoor vond bij de Raad van State, lijkt de komst van de windturbines na de
uitspraak van de provincie definitief van de baan.
,,Ik ben hier heel blij mee, maar het is gewoon een hele vervelende periode geweestâ€™â€™, zegt Vocking.
,,De vele vrije tijd die ik hier aan heb gespendeerd, had ik liever in vrijwilligerswerk gestoken. Maar het was
nodig. Ik ben vÃ³Ã³r het winnen van duurzame energie, maar niet voor windturbines op deze plek. Ja, we zijn
nimbyâ€™s (not in my backyard, niet in mijn achtertuin, red.), maar ga er maar aanstaan: windmolens op 250
meter van je huis. Je wordt gek van het geluid, de slagschaduw, noem maar op. Als het nu een collectief
gedragen idee was, dan kan ik erin meegaan. Dit was het plan van Ã©Ã©n ondernemer. Die niemand ergens
van op de hoogte had gesteld. We moesten het, puur bij toeval, uit de raadsstukken vernemen.â€™â€™
Jan Balk was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
â€™Angst bij provincie nekte Distriportâ€™ - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
Amsterdam Het is de provincie zelf geweest die de stekker uit het bedrijventerrein Distriport heeft getrokken. Uit
puur politieke angsthazerij, aldus de projectontwikkelaars. Maar de provincie slaat terug, onder andere met een
stevige claim.
Gisteren bleek in het Amsterdamse gerechtshof dat de provinciale claim van bijna 14 miljoen euro nog maar het
begin is. Een rechter bepaalde eerder dat projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler de provincie schade
hebben berokkend. Daarom heeft GS ook nog eens beslag laten leggen op grond en geld. De ontwikkelaars
gingen daarop in hoger beroep bij het hof.
Het is een zeer ingewikkelde deal geweest, om Distriport bij Berkhout te ontwikkelen. Om overdrachtsbelasting
te omzeilen, kocht de provincie de grond van de bedrijven. Met als afspraak die na een half jaar weer terug te
verkopen. Tussendoor veranderde van alles: de crisis sloeg toe en volgens advocaat J. de Groot van Distriport
kreeg de provincie slappe knieÃ«n. Door het schandaal rond gedeputeerde Hooijmaijers en verliezen bij zaken
als IceSave en Randmeer wilde het provinciaal bestuur van dit soort risicoâ€™s af. ,,De angst werd alleen
maar groter: elk dossier met de naam Hooijmaijers raakte besmet.â€™â€™
Eerst zou de provincie ook actief meedoen, en het geld via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
inbrengen, aldus De Groot. Totdat duidelijk werd dat de provincie de garantiestelling wel voldoende vond. De
financiering was alleen een verantwoordelijkheid van Zeeman en De Peyler.
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En risico was er wel degelijk, aldus advocaat G. Huith namens Noord-Holland. De provincie stond garant voor
maximaal 50 miljoen en de ontwikkelaars wilden bij nader inzien liever niet zelf bijdragen. De financiers deden
moeilijk en de procedures duurden te lang. ,,Het eigen risico werd handig bij de provincie gelegdâ€™â€™,
aldus Huith. Tegen alle afspraken in exact wat Noord-Holland absoluut weigert. Dus werden de ontwikkelaars
buiten de deur gezet.
Gister werd duidelijk dat een verzoening er niet in zit. Noord-Holland zit nu met 122 hectare bij Berkhout. De
ontwikkelaars willen dat niet meer kopen. Daarom wil de provincie de schade claimen. Bij de ontwikkelaars
sloeg de onrust toe en zijn volgens de provincie alle grond en bezit op de valreep naar nieuwe BVâ€™s
gesluisd. Huith: ,,Straks is er niets meer te halen.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Sloop CNB-hallen in 2015 - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ENK_Regio_04 /editie ENK /auteur cees beemster c.beemster@hollandmediacombinatie.nl
door Cees Beemster
Bovenkarspel CNB, het koel- en preparatiebedrijf voor bollen in Bovenkarspel, wil voortvarend te werk gaan
met haar plan om zich langs de Veilingweg in het noordelijk deel van het eigen bedrijfsterrein te concentreren.
Volgens de planning van CNB volgt in de zomer van 2015 de interne verhuizing, sloop van de oude hallen 1 t/m
6, en de verkoop van de kavels die hierdoor vrijkomen aan andere bedrijven.
Zelf heeft CNB lang niet alle ruimte meer nodig. Bollenbedrijven preparen hun bollen steeds meer zelf, hebben
zelf ook meer opslagcapaciteit gekregen en zijn steeds meer zelf rechtstreeks hun afzet aan hun klanten gaan
regelen.
De gemeente heeft al vijf ton subsidie voor het plan bij de provincie geregeld. Wethouder Bart Nootebos:
,,Forse milieuwinst is dat het asbest van de oude hallen verdwijnt.â€™â€™
Eerst moet nu het bestemmingsplan voor het 13 hectare grote CNB-terrein worden herzien. Nieuwe bedrijven
die hier straks op het meeste zuidelijke deel achter de Hoofdstraat en aan de kant van Enkhuizen mogen
komen, zijn bijvoorbeeld transport- en opslagbedrijven, maar ook een tankstation is hier welkom. Ze zullen in
elk geval moeten vallen in milieucategorie drie en mogen volgens het bestaande bestemmingsplan dertienveertien meter hoog worden.
Welke bedrijven er komen is niet duidelijk. De kavelverkoop start pas volgend jaar zomer. De zestig
omwonenden, die zich gisteravond in de CNB-kantine lieten informeren, zijn bezorgd over de ontsluiting van de
nieuwe bedrijven. ,,Ik schrik hiervanâ€™â€™, zei een bewoner, die 's avonds autolampen in zijn raam vreest.
CNB wil namelijk voor de nieuwe bedrijven een weg aanleggen vanaf de zuidelijk op de Veilingweg gelegen
rotonde langs de zuidrand van het terrein achter de Hoofdstraat. ,,Ontsluiten via de Drechterlandseweg is niet
haalbaarâ€™â€™, aldus Joost van den Berg van CNB. De noordelijk gelegen toegangsweg wil CNB voor
zichzelf houden voor haar bedrijfsvoering. CNB verzekerde dat er nog een groenstrook langs de nieuwe weg
komt. Ook suggesties van bewoners worden meegenomen, zo werd beloofd. Een bewoner verklaarde zich
weinig illusies te maken: hij wees op het geluid van ventilatoren van CNB waar volgens hem al zeker tien jaar
nauwelijks iets aan wordt gedaan. CNB-directeur Leo van Leeuwen zei dit niet te weten, maar trok zich de
kritiek wel aan: ,,Wij willen geen overlast veroorzaken.â€™â€™
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(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Provincie helpt Hollands Kroon met glasvezelnet - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HEL_Regio_07 /editie HEL /auteur van onze verslaggever
Hollands Kroon De CoÃ¶peratie Breedband Hollands Kroon krijgt een kwart miljoen euro van de provincie om
voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente.
De subsidie is onder meer bedoeld voor een informatiecampagne met bijeenkomsten in alle 22 kernen, het
verder inrichten van de coÃ¶peratie plus het benaderen van dienstaanbieders/providers. Met een
glasvezelnetwerk wordt het internet aanzienlijk sneller.
Voor realisatie van de breedbandinternetverbinding is minimaal veertig miljoen euro nodig. Dat geld wil de
CoÃ¶peratie Breedband Hollands Kroon lenen en via abonnementsgeld en verhuur van glasvezel aan providers
terugverdienen.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Na zand is nu aarde het probleem - Haarlems Dagblad
19-09-2014 /pagina HAA_Regio_04 /editie HAA /auteur margot klompmaker
m.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl
Bloemendaal De familie Slewe van landgoed Elswoutshoek heeft haar gelijk gehaald over het wel of niet storten
van zand op hun gebied. Maar de gemeente Bloemendaal wil nu helderheid op een ander punt: het verdwijnen
van teelaarde op het landgoed. Dit is geconstateerd tijdens het onderzoek naar de zandstortingen. Er is een
laag aarde verdwenen en de gemeente wil weten waar die is gebleven. Volgens de gemeente heeft Rob Slewe
ook bomen gekapt en takkenwallen aangebracht om daar met paarden aan de slag te kunnen.
Slewe heeft hierover een officiÃ«le brief van het advocatenkantoor van de gemeente ontvangen met de vraag
om tekst en uitleg.
In de brief staat: ,,Hoewel bezwaarmaker (Rob Slewe, red.) geen zand heeft gestort, staat vast dat wel grond is
vergraven en bomen zijn gekapt teneinde op het perceel paardrijactiviteiten mogelijk te makenâ€™â€™.
Rob Slewe: ,,Er is nooit een boom of struik gekapt voor de paarden. Wel hebben we op verzoek van de
buurman in 2010 een paar rotte en scheefhangende bomen gekapt. Maar dat was op een heel andere plek,
zeventig meter bij de paardenwei vandaan! De buurman was bang dat de bomen op zijn huis zouden kunnen
vallen. De provincie heeft toestemming voor de kap gegeven. Ook de takkenwallen liggen op een heel andere
plek dan de paardenwei. Ik heb daar allerlei bewijzen voor.â€™â€™
Een woordvoerster van de provincie bevestigt dat in 2010 een handhaver is langs geweest voorafgaand aan
een bomenkap. Die heeft geconstateerd dat die bomenkap niet in strijd was met de Boswet. Of het om dezelfde
bomen gaat kon de woordvoerster niet bevestigen.
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Dan de teelaarde. Hoe het daarmee zit weet Slewe niet. ,,Ik heb niks weggehaald. Maar er hebben hier altijd
paarden gestaan, ook voor onze tijd. Dus je kunt je voorstellen dat de grond is ingetrapt.â€™â€™
Waarom moet dit allemaal zo officieel, is de vraag aan de gemeente Bloemendaal. Had niet iemand even
kunnen bellen of mailen met Rob Slewe om te vragen hoe en ander zit? ,,Neeâ€™â€™, zegt burgemeester
Ruud Nederveen, ,,de heer Slewe heeft al een tijd geleden de kwestie van de paardenbak neergelegd bij de
bezwaarschriftencommissie. Zolang die procedure loopt mag de gemeente zelf niets doen. Dit moet allemaal
officieel via de advocaten.â€™â€™
Oorspronkelijk Volgens mr. Van der Werf van de gemeente Bloemendaal gaat het erom dat de grond van de
paardenbak in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. ,,Wat die oorspronkelijke staat is, weten we niet. Daarom
hebben we een grondboring gedaan om te kijken wat er feitelijk met de grond is gebeurd en of er van buiten
zand is aangebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Maar het onderzoeksbureau heeft
wel geconstateerd dat er aarde is verdwenen. Wij willen weten waar die is gebleven. Dat kan door paarden zijn
gebeurd. We weten het niet.â€™â€™
En de gekapte bomen? Van der Werf: ,,Die zijn minder belangrijk, maar staan ook in de brief omdat een
ambtenaar heeft geconstateerd dat er in 2010 bomen zijn gekapt. Dus daar willen we uitleg over.â€™â€™
De grondboringen op Elswoutshoek vloeien voort uit een rechtszaak tussen Slewe en de gemeente over de
paardenbak. Als bewijs voor de zandstorting voerde de gemeente een foto aan die door een ambtenaar was
genomen vanaf de openbare weg. Dit â€™bewijsâ€™ vond de rechter niet erg overtuigend. Er moest nader
onderzoek komen.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen bezwaren tegen pomp - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HEL_Regio_07 /editie HEL /auteur ronald den boer
door Ronald den Boer
De Stolpen Er zijn tot dusver geen bezwaren ingediend tegen de komst van een tankstation langs de N248
tussen Schagen en Rijksweg N9 bij De Stolpen.
Avia Marees wil ter hoogte van de Stolperophaalbrug, waar momenteel nieuwe wegen worden aangelegd, een
pompstation neerzetten in combinatie met een winkel voor de verkoop van agrarische, tuin- en
dierbenodigdheden en verhuur van kanoâ€™s en bootjes. Mareesâ€™ tanksstations in Schagerbrug en Petten
worden opgedoekt. Voor het tankstation is een speciaal bestemmingsplan opgesteld.
Er zijn geen bezwaren ingediend, reacties van wettelijke overlegpartners als provincie zijn verwerkt. Het plan
wordt nu opnieuw ter inzage gebracht.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Schiphol
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Geluidmeetpunt voor vliegverkeer - Haarlem dit Weekend
19-09-2014 /pagina 21
HEEMSTEDE - Op vrijdag 19 september om 10.00 uur neemt wethouder Remco Ates een geluidmeetpunt voor
vliegtuiggeluid in gebruik.
Het geluidmeetpunt is geplaatst op het dak van het zwembad van Sportpark Groenendaal en meet het geluid
van overkomende vliegtuigen. Aanleiding hiervoor is een motie van Heemsteeds Burger Belang om het
vliegtuiggeluid te meten. Volgens HBB ontving de partij regelmatig geluidklachten over vliegverkeer van
inwoners.
Vliegverkeer
Met het plaatsen van een zogenaamd â€˜NOMOS meetpuntâ€™ (NOise, MOnitoringSystem), verkrijgt de
gemeente inzicht in de geluidniveaus van het vliegverkeer over Heemstede. Dit betreft voornamelijk vliegtuigen
die opstarten vanaf de Kaagbaan en de zogenaamde Spijkerboorroute volgen. In deze route wordt over
Heemstede gevlogen. De ontvangen resultaten worden vervolgens gepubliceerd op www.heemstede.nl. De
metingen zijn real-time te volgen via NOMOS online: http://bit.ly/geluidmeetpunt
Geluidsklachten
De gemeente vindt het belangrijk om het inzicht in de geluidniveaus van vliegverkeer aan haar inwoners te
geven. Zo kunnen zij zelf ook toetsen of de ervaren geluidsoverlast overeenkomt met het gemeten
vliegtuiggeluid. Gemeenten hebben weinig invloed op het vliegverkeer rondom Schiphol. Besluitvorming vindt
plaats door het Ministerie van I&M. Voor het indienen van geluidsklachten bij Schiphol wordt verwezen naar de
website van Schiphol www.bezoekbas.nl.
(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Succes tegen illegaal parkeren Schiphol - IJmuider Courant
19-09-2014 /pagina IJC_Regio_10 /editie IJC /sectie Regio /auteur bart boele
door Bart Boele
Schiphol Het illegaal parkeren in de omgeving van de luchthaven Schiphol wordt met succes aangepakt. Het
ene na het andere parkeerbedrijf moet de hekken sluiten. Van de 22 bestuursrechterlijke procedures die de
gemeente Haarlemmermeer in 2011 tegen bedrijven aanspande, zijn er achttien gewonnen.
Vier procedures lopen nog. Twaalf bedrijven hebben om een andere reden hun activiteiten gestaakt,
bijvoorbeeld wegens faillissement of verhuizing. Tegen de resterende illegale parkeerbedrijven wordt
bestuursrechtelijk opgetreden en ook de komende jaren blijft de gemeente handhaven.
Haarlemmermeer wil met dit beleid â€™verrommelingâ€™ en overlast tegen gaan en het gebruik van openbaar
vervoer stimuleren. De illegale parkeerbedrijven zijn vaak actief op boerenerven, leegstaande panden of oude
kassen. De passagiers worden vanaf daar naar Schiphol gebracht. Het parkeren is in strijd met het
bestemmingsplan. Daarom kunnen ze worden aangepakt met bestuursrechterlijke procedures.
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Op enkele locaties in Haarlemmermeer zijn onder bepaalde voorwaarden parkeerplaatsen voor passagiers van
Schiphol toegestaan. Op de luchthaven zelf zijn ruim 22.000 parkeerplaatsen voor passagiers en nog eens
14.500 voor personeelsleden beschikbaar. Het principe is hetzelfde: mensen parkeren hun auto daar en
worden naar de vertrekhal gebracht. Het verschil met de illegale parkeerbedrijven is dat die veel goedkoper zijn.
Op het hoogtepunt van deze branche telde de poldergemeente minstens veertig parkeerbedrijven.
Zulke parkeeractiviteiten zijn er niet alleen in Haarlemmermeer, maar ook in de omliggende gemeenten. In
Aalsmeer wordt â€™Schipholparkerenâ€™ toegestaan in het glastuinbouwgebied.
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Veiligheid
â€™Superprovincieâ€™ uit la - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GHI_Binnenland_01 /editie GHI /sectie Binnenland /auteur roel van leeuwen
door Roel van Leeuwen
Haarlem Johan Remkes, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, wacht een eventuele
nieuwe uitnodiging af van het kabinet om te praten over een â€™superprovincieâ€™. Premier Rutte gaf
gisteren tijdens de algemene beschouwingen aan de gesprekken over de fusie tussen de provincies NoordHolland, Utrecht en Flevoland te willen hervatten.
,,Laten we alsnog een poging doenâ€™â€™, zei de premier richting D66 en GroenLinks na een vraag van
D66-leider Pechtold over de bestuurlijke vernieuwingsplannen van het kabinet.
Pechtold gaf aan dat hij alleen wil praten over concrete plannen. Ook GroenLinks wil weer praten. Rutte ging
niet in op het verzoek een plan op tafel te leggen voordat de begroting van het ministerie van binnenlandse
zaken wordt behandeld.
De gesprekken over de zogenoemde Noordvleugel sneuvelden eerder dit jaar omdat D66 en GroenLinks niet
verder wilden praten over de fusie.
Antwoord Ook de bestuurders van de drie provincies zagen niets in het voorstel van minister Plasterk. Remkes
blijft herhalen dat voor Noord-Holland altijd de inhoud voorop heeft gestaan. ,,Wat heeft die nieuwe
superprovincie aan taken en verantwoordelijkheden nodig om het beter te kunnen doen dan de drie
afzonderlijk. Daar is geen antwoord op gekomen. Dus als het thema weer uit de la wordt getrokken, hoop ik dat
het handiger en integraler wordt aangepakt. Ik heb het kabinet na de formatieperiode geadviseerd de lagere
overheden uit te nodigen zelf met voorstellen te komen. Er is anders besloten en het traject is jammerlijk
mislukt. We wachten een nieuwe uitnodiging af.â€™â€™
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: IJmuider Courant - Haarlems Dagblad - Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad
Naar boven

Openbaar vervoer
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Texelhopper rijdt vanaf 14 december - Texelse Courant
19-09-2014 /pagina 1
De Texelhopper, het nieuwe openbaar vervoerssysteem dat bekend werd als Beter Openbaar Vervoer Texel,
gaat 14 december van start. Vooruitlopend hierop houden gemeente en provincie informatiebijeenkomsten.
Op deze avonden wordt antwoord gegeven op vragen over het gebruik van het nieuwe openbaar vervoer, de
kosten, informatievoorziening en hoe het verder moet met abonnementen. Naast een presentatie is er
ruimschoots de gelegenheid voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 1 oktober in
het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp, aanvang 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur, het duurt tot
20.00 uur. De tweede avond is op woensdag 8 oktober in De Lindeboom in Den Burg, zelfde tijd. Afhankelijk
van de belangstelling worden later mogelijk meer bijeenkomsten georganiseerd.
(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Scherpere reactie op HOV - Gooi- en Eemlander
19-09-2014 /pagina GHI_Regio_03 /editie GHI /sectie Regio /auteur eddie de paepe
e.de.paepe@hollandmediacombinatie.nl
door Eddie de Paepe
Hilversum Het college van b en w scherpt, op aandringen van de raad, de Hilversumse reactie op het (concept)
provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het HOV-project aan.
De in vriendelijke bewoordingen gestelde brief bevatte aanvankelijk slechts een drietal kritische kanttekeningen.
Tijdens de discussie in de raadscommissie van woensdagavond beloofde VVD-wethouder Floris Voorink
diverse zorgpunten en aanmerkingen toe te voegen. Die waren vooral afkomstig van de oppositiepartijen.
Heikele punten in de plannen voor de snelle busbaan vormen - op Hilversums grondgebied - vooral de Weg
over Annaâ€™s Hoeve (WOAH) en geplande tunnel in de Oosterengweg. Wat die weg betreft, verraste het
Hilversumse college onlangs met (de aanzet tot) een koerswijziging. In het vorige college had het PvdA - in ruil
voor steun aan het HOV - afgedwongen dat de WOAH bleef liggen waar hij ligt. Verlegging van de drukke weg
langs de Anthony Fokkerweg (en speelstrook) zou de eigen achterban in Oost in het verkeerde keelgat
schieten, verwachtten de sociaaldemocraten.
Het nieuwe college - zonder PvdA - wil het afgeblazen alternatief nu opeens toch onderzoeken. Reden voor
Hans Haselager om flink van leer te trekken.
VVD-wethouder Floris Voorink stelde daarop met nadruk dat het laten liggen van de weg uitgangspunt is en
blijft. ,,Daar zullen we niet lichtzinnig overheen stappen.â€™â€™ Zoals bekend zijn de provincie, het GNR en
buurgemeente Laren vÃ³Ã³r verlegging. Terwijl de Vereniging tot Behoud van Annaâ€™s Hoeve ernstig
verdeeld is.
Ook over de tunnel in de Oosterengweg, onder spoorbaan en vrije busbaan door, werd flink gediscussieerd. Is
de smalle dubbeldekstunnel technisch haalbaar? Krijgt Hilversum eventuele financiÃ«le tegenvallers op haar
bord? Komen er op lossingen voor de bereikbaarheid van bewoners en ondernemers tijdens en na de bouw
van de tunnel?
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Voorink beloofde daarop, de reactie op het PIP aan te scherpen en uit te breiden, onder meer met de vraag
naar de realiseerbaarheid van de tunnel. De zorgen en opmerkingen vanuit de raad stelt hij volgende week ook
aan de orde in de stuurgroep van het HOV-project.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
618 krabbels voor behoud buslijn 34 - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HEL_Regio_01 /editie HEL /auteur bo-anne van egmond
door Bo-Anne van Egmond
Den Helder Marry Geel, warm pleitbezorgster voor het behoud van een halfuurdienst van lijnbus 34 van De
Schooten naar het centrum, heeft gisteren 618 handtekeningen ingediend bij verkeerswethouder Pieter Kos.
Onder de ondertekenaars zaten ook specialisten van het Gemini Ziekenhuis, die het belang benadrukken van
een goede buslijn voor ouderen. In de wijk De Schooten wonen veel ouderen.
Gelijkgestemde In Kos, zo bleek tijdens het gesprek dat de twee voerden, vond mevrouw Geel een
gelijkgestemde. Evenals zij, heeft Kos geen rijbewijs en ze zijn dus beiden aangewezen op het openbaar
vervoer. Kos noemde de lijst met krabbels dan ook indrukwekkend. Hij zal de handtekeningen gebruiken in een
gesprek met de Provincie Noord-Holland over het busvervoer in Den Helder. ,,Er zijn namelijk wel meer
kwetsbare wijken.â€™â€™
Hij benadrukte wel dat het gesprek over deze specifieke lijn lastig is, omdat er gemiddeld zoâ€™n zes tot zeven
mensen per rit met de bus reizen. ,,De vervoerswaarde is dus gering, we moeten echt met argumenten komen
waarom deze lijndienst zo belangrijk is voor de gebruikers. En als u ervoor kunt zorgen dat er gemiddeld twaalf
mensen per rit meerijden, dan is het nog makkelijker praten met de provincie.â€™â€™ Geel: ,,Dat heb ik gauw
geregeld hoor.â€™â€™ Daarnaast opperde Kos om een avondje met de handtekeningenverzamelaarster te
gaan flyeren, opdat meer mensen de bus nemen.
,,Ik ben blij dat u er zo positief tegenover staatâ€™â€™, stelde Geel. ,,Ik ben blij dat u dit voor me doet. En niet
alleen voor mij, maar voor de medemens. Veel mensen raken verward door deze dienstregeling.â€™â€™
Volgens de wethouder is er inmiddels in het provinciehuis afgesproken dat bus 34 alleen nog in de
zomervakantie een uurdienst rijdt, in de overige vakanties zal hij â€™gewoonâ€™ elk half uur rijden.

Actievoerster Marry Geel in gesprek met wethouder Pieter Kos. Aan tafel zit ook Henk Post van de SP. foto
george stoekenbroek
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Locatie HOV-brug nog open - Haarlems Dagblad
19-09-2014 /pagina HLM_Regio_01 /editie HLM /auteur bart boele
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door Bart Boele
Lisserbroek krijgt nog inspraak in voorstel provincie
Hoofddorp De locatie waar in Lisserbroek een HOV-verbinding de Ringvaart gaat kruisen ligt nog niet vast. Er
ligt wel een voorstel, maar daar moet de gemeenteraad van Haarlemmermeer zich nog over buigen. Dat
antwoordt verkeerswethouder Derk Reneman op expliciete vragen van GroenLinks-raadslid Els Berk.
Zij stelde dat de gemeenteraad een nota van B en W toegestuurd heeft gekregen waarin de locatie - ter hoogte
van ijs- en skeelerclub Lisserbroek - van een brug of aquaduct werd vermeld. Dat klopt, zegt Reneman, maar
dat is de locatie die de zogenaamde stuurgroep voor de hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (HOV) de
beste locatie vindt. ,,Omdat het mensen raakt, zijn wij als college van B en W meteen met de betrokken
inwoners in Lisserbroek gaan praten om te vertellen dat er mogelijk plannen zijn dat hun huis wordt gekocht om
te slopen.â€™â€™
Het voorstel van de stuurgroep wordt nog aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer (en Lisse) voorgelegd.
De raden maar ook inwoners en bijvoorbeeld de dorpsraad kunnen dan zogenaamde zienswijzen indienen.
Bezwaren en wijzigingsvoorstellen kunnen dan bij de provincie Zuid-Holland, de zogenaamde trekker van dit
project, worden ingediend.
Haarlemmermeer is niet heel blij over de aanpak van het proces door Zuid-Holland. Die heeft gekozen voor een
gesloten planproces, terwijl Haarlemmermeer juist alle betrokkenen vanaf het begin bij een project wil
betrekken.
Dorpsraad De dorpsraad van Lisserbroek heeft op advies van een vorige wethouder ervoor gekozen om niet in
de zogenaamde klankbordgroep van het HOV-project Noordwijk-Schiphol te gaan zitten. Vervolgens werd de
dorpsraad echter niet door de gemeente geÃ¯ nformeerd. Dat probleem is inmiddels gerepareerd. De gemeente
Haarlemmermeer heeft Zuid-Holland gevraagd de dorpsraad te informeren als ware zij lid van de
klankbordgroep.
Binnen de gemeenteraad leven tal van ideeÃ«n over hoe het HOV-project aan te pakken. Wethouder Reneman
kreeg tal van suggesties voorgelegd. De bus zou eerder dan gepland (2020) door Lisserbroek en NieuwVennep moeten gaan rijden, bijvoorbeeld. Dat is goed meedenken, maar de provincies Zuid- en Noord-Holland
is in deze bepalend. Haarlemmermeer kan de suggesties hooguit in de stuurgroep inbrengen.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
Uitgeest tegen opstelterrein in gemeente - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina KEN_Regio_03 /editie KEN /auteur HDC Media
Uitgeest B en W van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand.
Het college nam dat besluit al vorige week, maar brengt het nu naar buiten nadat eerst is geprobeerd om met
de betrokken buurgemeenten Castricum, Heemskerk tot een standpunt te komen.
Volgens de jongste plannen van Prorail zijn er zeven mogelijke locaties voor een opstelterrein voor 75
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sprintertreinen in beeld. Vier daarvan bevinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het
college van Uitgeest keert zich tegen de plannen van Prorail omdat het van mening is dat de gemeente met de
(geluids)overlast van de A9, de provinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alkmaar
en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld. Het college van de gemeente Castricum
bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. Castricum wil nu
een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma en Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest zal zich
aansluiten.
Muziekbeurs in A9 Studioâ€™s Uitgeest De A9 Studioâ€™s aan de Westerwerf in Uitgeest zijn zondag het
decor van de eerste editie van de grootste muziekinstrumentenbeurs van Nederland, het Dutch Music Event. Er
zijn veel standhouders, zeventig clinics en optredens tussen 10 en 23 uur. De dag wordt afgesloten met
optredens van Bas Paardekooper & The Blew Crue en Tristan. De organisatie wil uitdragen dat zij geen
winstoogmerk heeft en de beurs organiseert uit liefde voor de muziek.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Geen bezwaren tegen pomp - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina HEL_Regio_07 /editie HEL /auteur ronald den boer
door Ronald den Boer
De Stolpen Er zijn tot dusver geen bezwaren ingediend tegen de komst van een tankstation langs de N248
tussen Schagen en Rijksweg N9 bij De Stolpen.
Avia Marees wil ter hoogte van de Stolperophaalbrug, waar momenteel nieuwe wegen worden aangelegd, een
pompstation neerzetten in combinatie met een winkel voor de verkoop van agrarische, tuin- en
dierbenodigdheden en verhuur van kanoâ€™s en bootjes. Mareesâ€™ tanksstations in Schagerbrug en Petten
worden opgedoekt. Voor het tankstation is een speciaal bestemmingsplan opgesteld.
Er zijn geen bezwaren ingediend, reacties van wettelijke overlegpartners als provincie zijn verwerkt. Het plan
wordt nu opnieuw ter inzage gebracht.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Acht ton voor geluidsisolatie langs N208 - Haarlems Dagblad
19-09-2014 /pagina HAA_Regio_07 /editie HAA /auteur sjaak smakman
door Sjaak Smakman
Hillegom Bij ruim tweehonderd woningen langs de Leidsestraat, Van den Endelaan, Vinkenlaan, Molenhoeve
en een paar andere straten die langs de N208 liggen, wordt voor in totaal ruim acht ton gevelisolatie
aangebracht om het geluid binnenshuis binnen de perken te houden.
Het verkeer op de belangrijkste noord-zuidverbinding tussen de Bollenstreek en Kennemerland is steeds
drukker geworden en zal volgens de gemeente Hillegom ook de komende jaren verder blijven toenemen. Dat is
ook een van de redenen waarom de provincies al jaren bezig zijn met een grootscheepse opknapbeurt van de
N208. In Hillegom komt die voor rekening van de gemeente op basis van oude afspraken met de provincie.
32

Bij die opknapbeurt worden ook woningen beter geÃ¯ soleerd tegen geluid waar dat nodig is. De gemeente
heeft daarvoor geld gevraagd aan het rijk, dat heeft besloten daarvoor ruim acht ton beschikbaar te stellen.
Voorwaarde is wel dat de gemeente begin volgend jaar een goed onderbouwde aanvraag neerlegt, waarvoor
de gemeente anderhalve ton van het rijk krijgt. In 2016 kan de isolatie dan daadwerkelijk van start gaan.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waddenfonds
'Schiet jezelf op
termijn niet in voet' - Texelse Courant
19-09-2014 /pagina 2
Kijk uit dat je jezelf op termijn niet in de voet schiet. Dat advies gaf raadslid Peter van Sijp (VVD)
woensdagavond in de raadsvergadering aan de andere raadsleden bij de bespreking van een motie om in
protest te gaan tegen zoutwining onder de Waddenzee.
De PvdA kwam met de motie om tegengas te geven aan een vergunning die staatssecretaris Sharon Dijksma
(Economische Zaken) aan Frisia heeft verleend. Het bedrijf in Harlingen heeft toestemming gekregen zout te
winnen onder de Ballastplaat tussen Griend en Harlingen. De vrees bestaat dat de bodem daalt, waardoor
wadplaten kunnen verdrinken en er extra zand van de eilandkusten wordt aangetrokken.
De PvdA pleitte ervoor de toestemming alsnog van tafel te krijgen en gezamenlijk met de andere eilanden in
Den Haag te verkondigen dat aantasting van de Waddenzee voorkomen moet worden. Van Sijp adviseerde
terughoudend te zijn met verzoeken om economische activiteiten in de Waddenzee te verbieden. Volgens hem
kan dat er in de toekomst toe leiden dat Den Haag in lijn met zo'n verzoek ook andere economische activiteiten
als visserij of rondvaarttochten op de Waddenzee aan banden gaat leggen.
De andere partijen gingen niet mee in die visie en spraken eerder van een doemscenario en een vergelijking
tussen appels en peren. Piet Standaart (Texels Belang) vond het wel opmerkelijk dat de PvdA in opstand kwam
tegen een vergunning die een staatssecretaris van de PvdA heeft verleend. Wethouder Eric Hercules (PvdA)
sprak daarop onomwonden van een 'bot besluit' van de staatssecretaris en vatte de kritiek van de partijen op de
zoutwinning samen als een signaal dat de raad zeggenschap wil hebben over de Waddenzee. 'Met dit botte
besluit is aan ons voorbij gegaan, terwijl we er in gekend hadden willen worden.' Hercules wees erop dat de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer zich eveneens tegen het besluit van de staatssecretaris heeft gekeerd.

Marjan de Groot (Sterk Texel) ondernam een poging de zoutwinning tegen te gaan met het argument dat de
Waddenzee een Werelderfgoed is, maar dat werd haar van diverse kanten in de raad afgeraden. De Groot
werd erop gewezen dat toenmalig LNV-minister Cees Veerman een aantal jaren geleden diverse keren heeft
laten weten dat er juridisch niets aan het predikaat werelderfgoed zou zijn vast te knopen. De Groot liet daarop
de werelderfgoedstatus als argument varen. Met uitzondering van de VVD stemden alle partijen in met de motie
van de PvdA.
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(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterhuishouding
Proeven met waterpeil IJsselmeer - Wieringercourant meerbode
16-09-2014 /pagina 4 /editie WMB
LELYSTAD - De provincie Flevoland gaat in de komende twee jaar een proef doen met het waterpeil in het
IJsselmeer en het Markermeer, om de risico's van verschillende waterhoogtes beter in kaart te kunnen brengen.
Dat staat in het Deltaplan Waterveiligheid, dat het kabinet dinsdag, op Prinsjesdag, heeft gepresenteerd, zo
meldt Omroep Flevoland. De verwachting is dat het waterpeil in de rivieren en meren de komende jaren door
weersinvloeden geregeld stijgt. Daarom is er een plan opgesteld om de veiligheid langs de rivieren met
maatregelen te garanderen.
De proeven moeten uitwijzen hoe het waterpeil in het IJsselmeer het beste kan worden beheerd, zodat
veiligheidsrisico's voor buitendijkse ontwikkelingen beter kunnen worden ingeschat.
De gegevens zijn nodig, voordat kan worden besloten hoe de afvoercapaciteit van de Afsluitdijk moet worden
aangepast. Overigens heeft de provincie al enkele onderzoeken naar buitendijkse gebieden gereed.
De Deltaprogramma bevestigt dat het IJsselmeer in elk geval de belangrijkste buffer met zoetwater moet
blijven.
(c) Wieringercourant meerbode 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Waterkwaliteit en zwembaden
Water De Weer is weer in orde - Noordhollands Dagblad
19-09-2014 /pagina ZAA_Regio_05 /editie ZAA /auteur HDC Media
Zaandam Het water in De Weer is weer in orde. Dit heeft de gemeente Zaanstad aan de omwonenden laten
weten. Het Hoogheemraadschap heeft de pompen die de waterkwaliteit moesten opkrikken inmiddels weer
weggehaald. Ruim twee weken geleden veranderde De Weer in een massagraf van vissen, na een onbedoelde
overstort vanuit het riool. Het water raakte verontreinigd en duizenden vissen legden het loodje vanwege
zuurstofgebrek. De overstort was het gevolg van het uitvallen van de computer die een pompgemaal behoorde
aan te sturen. Ook het back-upsysteem faalde. Het euvel is inmiddels verholpen. Er komt nog een onderzoek
naar de sliblaag in De Weer. Als blijkt dat het slib is vervuild wordt er gebaggerd. Dit is ook het geval als de
sliblaag te dik blijkt te zijn.

Praten over zorg in gemeente Zaanstad Zaanstad houdt de komende maanden twaalf bijeenkomsten om
bewoners bij te praten over de veranderingen in de zorg vanaf 1 januari volgend jaar. De gemeente krijgt dan
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onder meer de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp, en begeleiding en dagbesteding van inwoners met een
beperking. De eerste bijeenkomst is op maandag 22 september in Zaandam Noord Kogerveld in Buurtcentrum
De Bovenkruier aan de Drielse Wetering 49. Inloop is daar van 19 tot 21.30 uur. Op woensdag 24 september is
de inloop in Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer, ook van 19 tot 21.30 uur.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Inhoud
Den Haag Vandaag
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Den Haag Vandaag
Risico van uitbraak vogelgriep is niet weg - Trouw
22-12-2014 /pagina 06 /sectie Nederland /auteur BART ZUIDERVAART, REDACTIE POLITIEK
Grote zorgen over besmettingen in Duitsland
Paniek in Duitsland. Binnen een week tijd is voor de tweede keer vogelgriep op een veehouderij ontdekt.

Vrijdag werd het virus aangetroffen op een boerderij in Meppen met 10.000 eenden. Het gaat om de gevaarlijke
variant H5N8.
2

Enkele dagen eerder raakte een kalkoenfokkerij (20.000 dieren) in het Duitse district Cloppenburg met
vogelgriep besmet. Ook daar betrof het de gevaarlijke en zeer besmettelijke variant.
Paniek in Duitsland betekent bezorgdheid in het buurland. Beide besmette bedrijven liggen enkele tientallen
kilometers van de Nederlandse grens. En dat terwijl de situatie hier net rustig werd.
Hoe zit het met de besmettingen in Nederland?
De laatste keer dat hier vogelgriep werd ontdekt, was drie weken geleden. Een pluimveebedrijf met 28.000
dieren in Zoeterwoude moest worden geruimd. Sindsdien lijkt de situatie onder controle. Het ministerie van
economische zaken heeft de sector wekenlang zware maatregelen opgelegd, variÃ«rend van fok- en
vervoersverboden tot strenge hygiÃ«neregels.
Het toeval wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) juist dit weekend de maatregelen heeft
versoepeld. De gebieden rond Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen, waar vorige maand de vogelgriep is
opgedoken, worden weer vrijgegeven.
Wat voorlopig van kracht blijft, is het strenge hygiÃ«nevoorschrift. 'Ik roep de sector nogmaals op alle
hygiÃ«nemaatregelen in acht te nemen', schrijft Dijksma dit weekend in een Kamerbrief. Ook het vervoer
tussen pluimveebedrijven blijft beperkt. Per rit mag maximaal Ã©Ã©n bedrijf worden bezocht, waarna
vrachtwagens gereinigd moeten worden. Tentoonstellingen met gevogelte blijven voorlopig verboden.
Wat betekenen de Duitse besmettingen voor Nederland?
Er zijn geen directe gevolgen, laat de woordvoerder van Dijksma weten. Duitsland is door Europa verplicht om
maatregelen te nemen, zoals het instellen van een 10-kilometer-zone. 'Pas als vogelgriep dichter dan die 10 km
van de grens opduikt, zijn eventuele maatregelen in Nederland weer aan de orde.'
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) maakt zich 'grote zorgen' over de Duitse besmettingen.
Voorzitter Eric Hubers van de vakgroep pluimveehouderij zegt: 'De vogelgriep is niet weg en Nederland loopt
nog steeds risico. Een nieuwe uitbraak is helaas mogelijk. Deze waarschuwing vanuit Duitsland nemen wij zeer
serieus.'
Volgens LTO is er 'intensief handelscontact' tussen Nederland en de getroffen regio. De afgelopen weken
zouden er 1410 handelstransporten geweest zijn tussen Nederlandse bedrijven en het gebied, waarbij het
vooral ging om het vervoer van vlees- en eendagskuikens.
Dijksma's woordvoerder: 'Wij monitoren de situatie in Duitsland nauwkeurig en er is veel en goed contact met
zowel de Duitse minister als met veterinair deskundigen.'
Is er al uitsluitsel over de bron van de besmettingen?
Nee. Althans, er is geen definitief antwoord op de vraag hoe de dieren besmet zijn geraakt. Het onderzoek loopt
nog, laat het ministerie van economische zaken weten. Begin deze maand zei Dijksma dat er twee smienten
(wilde eenden) zijn aangetroffen met vogelgriep. Volgens de staatssecretaris is het 'zeer waarschijnlijk' dat
smienten het virus hebben verspreid.
(c) Trouw 2014 alle rechten voorbehouden
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Naar boven
Elke stem is nu cruciaal - Algemeen Dagblad
22-12-2014 /pagina 4 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur PETER GROENENDIJK
Meestal is hun stem niet zo belangrijk. Maar twee kleine fracties in de Eerste Kamer, 50Plus en OSF, krijgen
plots een cruciale rol: het voortbestaan van het kabinet kan in hun handen liggen. Minister Schippers probeerde
hen al om te praten. â€˜Het was een prettig gesprek.â€™
peter groenendijk hanneke keultjes
Schippers heeft Ã³Ã³k steun OSF en 50Plus nodig
den haag | Nee, het gebeurt Kees de Lange (71) niet vaak dat hij een minister aan de lijn krijgt. Maar de
senator, die namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) Ã©Ã©n zetel in de Eerste Kamer heeft, werd 2
weken geleden plotseling benaderd door minister Schippers. Of hij langs wilde komen, om het nog eens over
de Zorgwet te hebben.
,,We hebben op het ministerie meer dan een uur met elkaar gesproken, heel prettig. Nee, ze zette me niet
onder druk. Maar ze wilde wel graag weten of ik overwoog om toch voor het wetsvoorstel te gaan
stemmen.â€™â€™
Voortbestaan
De stem van De Lange, die over 3 maanden stopt na 4 jaar Eerste Kamer, is plotseling belangrijker dan ooit. Of
de Zorgwet door de Senaat komt, is immers bepalend voor het voortbestaan van het kabinet. ,,En blijkbaar
voelde Schippers al aan dat een paar PvdA-senatoren grote twijfels hadden,â€™â€™ zegt De Lange.
Afgelopen dinsdag, op de ochtend vÃ³Ã³r de cruciale stemming, werd hij nogmaals gebeld. ,,De minister vroeg
zich af of er nog dingen waren waar ze duidelijkheid over kon verschaffen. Ik ben niet op de uitnodiging
ingegaan.â€™â€™
Jan Nagel van 50Plus, net als De Lange een eenmansfractie in de Tweede Kamer, werd 2 weken geleden
Ã³Ã³k door Schippers benaderd. Ze spraken vervolgens uitgebreid over de wet. ,,En op de dag van de
stemming hebben we nogmaals gesproken,â€™â€™ zegt Nagel. ,,Ze zei toen heel charmant: â€˜ik denk dat
we ons gesprek nog niet goed hebben afgerondâ€™. Ze had duidelijk in de gaten dat een aantal PvdAâ€™ers
dwarslag en wilde graag dat ik voor zou stemmen. Ik heb gevraagd of zij dan ook wilde praten over het
indexeren van de pensioenen, want dat is voor ons ook een cruciaal punt. Maar daar ging ze niet over, zei
ze.â€™â€™ Een woordvoerder van Schippers bevestigt de gesprekken; ze zouden bedoeld zijn geweest om
eventuele vragen over het wetsvoorstel weg te nemen.
Zowel Nagel als De Lange stemde uiteindelijk tegen. Opvallender was dat ook de PvdA-senatoren Ter Horst,
Duivesteijn en Linthorst dat deden. Het bracht de regering bijna ten val. Het kabinet gaat het wetsvoorstel begin
2015, met wat aanpassingen, nÃ³g een keer aan Eerste en Tweede Kamer voorleggen. PvdA-senator Ter Horst
lijkt inmiddels enthousiaster, Adri Duivesteijn blijft zeer kritisch. De positie van Linthorst is onduidelijk.
En dus zou de stem van 50Plus of OSF zomaar cruciaal kunnen worden voor het voortbestaan van het kabinet.
,,Daar ben ik me bewust van,â€™â€™ zegt De Lange. ,,Maar ik zit niet in de Senaat om de regering weg te
stemmen, ik zit in de Senaat om wetten te beoordelen. Wat voor conclusies anderen daar vervolgens ook aan
verbinden. Of ik ditmaal voor het wetsvoorstel kan stemmen? Dat zou kunnen. Ik ben benieuwd naar de
precieze aanpassingen rond de vrije artsenkeuze. Ik vind grote delen van deze wet namelijk wÃ©l
goed.â€™â€™
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Opgelucht
Nagel is niet meer om te praten, zegt hij. ,,Ik besef dat er veel van mijn stem kan afhangen. Maar als je ziet
hoeveel mensen opgelucht reageren dat deze wet is tegengehoudenâ€Š En eerlijk gezegd: dit kabinet loopt
gewoon op zâ€™n laatste benen. Als het hier niet over struikelt, dan wel over iets anders. Deze regering haalt
Prinsjesdag niet.â€™â€™
Â¶ Jan Nagel (50Plus, l) en Kees de Lange (OSF) voorafgaand aan een vergadering in de Senaat. Foto
ANP/Bart MAAT
Het kabinet loopt op zijn laatste benen. Deze regering haalt Prinsjesdag niet
-Jan Nagel (50Plus)
(c) Algemeen Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Deken van mist rond naheffing - De Telegraaf
22-12-2014 /pagina 005 /editie NL /sectie Nieuws /auteur Navis, Jan-Willem
Jan-Willem Navis Den Haag Het kabinet trekt een rookgordijn op over de naheffing van 642 miljoen euro die
Nederland moet betalen aan de Europese Unie. Hoewel minister Dijsselbloem (FinanciÃ«n) beloofde â€™tot de
bodemâ€™ uit te zoeken wat er gebeurd is, weigert de bewindsman correspondentie en andere documenten te
verstrekken over de omstreden rekening. Een verzoek van De Telegraaf op grond van de Wet Openbaarheid
van Bestuur is grotendeels geweigerd, zonder motivatie. Slechts negen van de 115 stukken worden openbaar.
Het besluit om de lezers van deze krant onwetend te houden, is genomen na overleg met de Europese
Commissie. Die ziet in openbaarheid over de besteding van Nederlands belastinggeld â€žgeen publiek belang
dat zwaarder weegt dan het besluitvormingsprocesâ€ in Brussel.
Het ministerie van FinanciÃ«n verstrekte enkel een lijst met documenten, en een paar weinig specifieke notities
en e-mails. Uit de lijst valt op te maken dat Dijsselbloem direct nadat de naheffing bekend werd, hierover op de
hoogte werd gesteld door zijn ambtenaren. Het bericht ging tegelijk naar zes andere ministeries, waaronder dat
van premier Rutte. â€žMaar de Tweede Kamer mag het niet inzienâ€ , klaagt CDA-Kamerlid Omtzigt.
De naheffing kwam pas een week later in het nieuws, door publicatie van een artikel in de Financial Times (FT),
ten tijde van een eurotop. Dijsselbloem voerde toen al dagen intensief overleg over de kwestie, ook met een
niet bij name genoemde andere EU-lidstaat. Mogelijk is dit het Verenigd Koninkrijk, dat een nog forsere
rekening kreeg.
Premier Rutte zei op die eurotop dat hij â€™overvallenâ€™ werd door het bericht. Toch werd zijn ministerie
ook direct op 17 oktober geÃ¯ nformeerd. Uit het overzicht van de communicatie tijdens de top blijkt dat
FinanciÃ«n op die donderdagavond druk communiceert. De eerste mail dan heeft als onderwerp â€™Re:
FTâ€™.
E-mails Uit een verzoek om documenten dat deze krant bij de Europese Commissie deed, blijkt dat er in de
periode voorafgaand aan de eurotop druk mailverkeer was over de kwestie tussen Den Haag en Brussel. Deze
documenten ontbreken opvallend genoeg grotendeels op de lijst die Dijsselbloem vrijgaf. Volgens het ministerie
komt dit mogelijk doordat contact deels via de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering in Brussel liep.
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Maar de e-mails staan ook niet allemaal tussen de correspondentie van de vertegenwoordiging met het
ministerie.
Omtzigt ziet in de weigering van de PvdA-bewindsman een patroon. â€žOok de Tweede Kamer wordt
informatie onthouden, ook nadat ik er vier keer naar heb gevraagd. Kennelijk hopen ze dat de kwestie
overwaait als het geld is overgeboekt.â€ Dat wil Dijsselbloem op 30 december doen. Vandaag wordt in de
Eerste Kamer een spoeddebat aangevraagd, omdat het kabinet de door de naheffing aangepaste begroting niet
voor de overboeking aan de senaat voorlegt ter instemming.
Het ministerie weigert de stukken openbaar te maken, omdat deze alle volledig uit â€™persoonlijke
beleidsopvattingenâ€™ van ambtenaren zouden bestaan. Dit is echter niet toegelicht, iets dat wettelijk wel
verplicht is. De Telegraaf zal daarom in het geweer komen tegen de afwijzing. Dat is al gebeurd tegen het
besluit van de Europese Commissie.
(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Niet overboord gooien, niet aan wal brengen - Nederlands Dagblad
22-12-2014 /pagina 12,13 /auteur Gerard Reijn / vk nd.nl/economie beeld Julius Schrank
Dankzij traag malende Brusselse molens zitten vissers in dubio. Ze mogen hun bijvangst niet meer overboord
gooien, maar ook niet aan wal brengen als zij daar geen quotum voor hebben. IJmuiden De vissers op de
trawlervloot die na de kerstvakantie uitvaren, zullen hoe dan ook de regels overtreden. Ze mogen alleen nog
kiezen welke. Ze kunnen kiezen tussen de aanlandingsplicht (verbod om ongewenste vangst terug te gooien)
en het aanlandingsverbod (verbod om â€˜verkeerdeâ€™ vis aan wal te brengen). Dat is het gevolg van te trage
Europese besluitvorming. Een jaar geleden werd al besloten een strikt weggooiverbod voor vis in te voeren,
maar tal van oude regels moesten nog worden opgeruimd. Dat is niet gelukt en zal nog maanden duren.
Desondanks zullen de trawlers op 2 januari varen om bij Ierland op horsmakreel te vissen, zegt Gerard van
Balsfoort van PFA, de organisatie van trawlerrederijen. â€˜We zullen wel zien of we boetes oplopen, of
misschien worden opgebracht in Ierse havens. We kunnen niet ons bedrijf stilleggen.â€™ Een visser mag
alleen vis aan de wal brengen waarvoor hij een quotum heeft, en dan nog alleen als die vis groot genoeg is
(bovenmaats). De rest moet volgens de oude regels overboord. Dus te kleine kabeljauw, bijvangst van
ongewenste soorten, vis waarvoor het quotum al opgevist was: overboord ermee. Zo gaat dat al jaren, tot grote
vreugde van andere zeebewoners en vogels, die zich helemaal ongans konden vreten aan dit gratis zeebanket.
niet te verantwoorden De Europese Commissie vond het niet meer te verantwoorden dat al die kostbare vis
wordt weggegooid terwijl de kranten volstaan over het leegvissen der zeeÃ«n. Dus werd besloten dat alle vis
die wordt gevangen, of hij voor mensen eetbaar is of niet, of de visser er quotum (vergunning) voor heeft of niet,
aan wal moet worden gebracht. Op straffe van een stevige boete. Die regel gaat op 1 januari in voor de
trawlervisserij. De trawlers vissen vooral op makreel en horsmakreel, en halen gemiddeld een procent of 8
bijvangst. Pas over een jaar is de kottervisserij aan de beurt. Die is berucht om zijn weggooipraktijken. Hier is
de bijvangst gemiddeld groter dan de beoogde vangst. Van wijting en schar gaat tot 90 procent terug de zee in.
Het is niet erg handig om te verbieden wat verplicht is, en dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. In de loop
van dit jaar zouden de oude regels worden veranderd zodat ze niet meer strijdig zouden zijn met de nieuwe
aanlandingsplicht. Maar de Europese besluitvormingsmolen had aan een jaar niet genoeg. Na het besluit over
het weggooiverbod zelf, moesten nog oude regels worden veranderd die daarmee in strijd waren. Eind vorig
jaar kwam de Europese Commissie daarvoor al met voorstellen, maar zij had nog de instemming nodig van de
Europese ministerraad Ã©n van het Europees Parlement. Afgelopen zomer was er een overeenkomst met de
ministerraad. Het Parlement kwam traag op gang, onder meer omdat er in mei nog verkiezingen moesten
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worden gehouden. Uiteindelijk ging het akkoord, zij het met 243 amendementen. Daarna moeten het Europees
Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad (de ministers) het nog met elkaar eens worden in
een onderhandelingsronde die de Triloog (driepartijenoverleg) wordt genoemd. Ook dat overleg werd vertraagd,
onder meer door de wisseling van de Europese Commissie. Pas eind vorige week werd daartoe een laatste
poging gedaan. Die strandde. Nu is de patstelling compleet. De Europese ministers probeerden begin deze
week nog een oplossing te vinden. Staatssecretaris Sharon Dijksma had wel een idee: gedogen. Maar zij kreeg
er nauwelijks steun voor van haar Europese collegaâ€™s. Nu wil ze op eigen houtje met een gedoogoplossing
komen. Daarmee is het probleem nog absoluut niet opgelost. â€˜Ik denk niet dat Dijksma kan garanderen dat
de Ieren ook gaan gedogenâ€™, zegt Van Balsfoort van de PFA.
(c) Nederlands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Gemeentezaken
Meer gemeenten onder curatele - Binnenlands Bestuur
Hans Bekkers19 dec 2014
De provincies hebben 16 gemeenten onder curatele gesteld omdat hun begrotingen voor komend jaar niet
sluitend zijn. Dit jaar gold het verscherpte toezicht voor 9 gemeenten
Door middel van preventief toezicht willen de provincies â€“ samen met de gemeenten â€“ proberen het
financieel evenwicht op de begroting te herstellen. Dat verscherpte toezicht houdt niet in dat de provincies het
roer overnemen van de gemeenten, maar wel over de schouder meekijken. Dat betekent onder andere dat de
gemeente geen nieuwe financiÃ«le verplichtingen mag aangaan zonder toestemming van de provincie.
Trendbreuk in Zeeland
In Zeeland komen 3 gemeenten onder preventief toezicht te staan. Dat is een trendbreuk, want de provincie
heeft jarenlang niet Ã©Ã©n noodlijdende gemeente gehad. Middelburg komt onder verscherpt toezicht omdat
de huidige begroting niet sluitend is en ook in de komende jaren tekorten worden verwacht. In totaal moet
Middelburg de komende twee jaar zoâ€™n tien miljoen euro bezuinigen. Ook Vlissingen en Kapelle vallen
komend jaar om financiÃ«le redenen onder preventief toezicht van de provincie. In Groningen komen
Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten Boer in 2015 onder financieel toezicht van de provincie te staan. Voor
Vlagtwedde - een van de rijkste gemeenten van de provincies - is dat overigens niet om financiÃ«le redenen,
maar vanwege het feit dat ze in een herindelingsprocedure zitten met het wel noodlijdende Bellingwedde.
Meerjarige tekorten
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om de gemeenten Muiden en Langedijk vanwege
hun financiÃ«le positie onder preventief financieel toezicht te stellen. De begroting van Langedijk vertoont
volgens de provincie voor 2015 een incidenteel tekort. Maatregelen voor herstel worden vermoedelijk pas
gevonden in 2015 en later. Muiden stond dit jaar al onder curatele. Vanwege de aanmerkelijke meerjarige
tekorten en het lopende artikel 12 traject wordt dat volgend jaar voortgezet.
De provincie Overijssel heeft besloten Haaksbergen en Twenterand onder preventief financieel toezicht te
plaatsen vanwege de financiÃ«le problematiek in die gemeenten. Haaksbergen krijgt de begroting 2015 niet
sluitend. Er is sprake van een negatief saldo en de algemene reserve is negatief. Naar verwachting is de
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gemeente pas vanaf 2017 uit de rode cijfers. De begroting van Twenterand voor 2015 sluit niet doordat
voorgestelde bezuinigingen door de gemeenteraad zijn gewijzigd. Omdat de vervangende dekking ontbreekt,
zijn de begroting en de meerjarenraming niet langer in evenwicht.
Amersfoort wil er snel onder uit
De provincie Utrecht heeft Amersfoort onder preventief financieel toezicht gesteld. Amersfoort slaagt er volgens
de provincie niet in om een evenwichtige begroting te maken voor 2015 en de komende jaren. De stad heeft
alles op alles gezet om onder de curatelestelling uit te komen â€“ de gemeente vindt namelijk dat de provincie
de financiÃ«le situatie verkeerd beoordeeld. Amersfoort heeft met name last van tegenvallers bij de
grondexploitatie. Van de provincie krijgt Amersfoort een kwartaal een nieuwe begroting op te stellen. Lukt dat,
dan heft de Utrecht het verscherpte toezicht weer op. De gemeente zal in samenspraak met de provincie zo
snel mogelijk komen met een herstelbegroting om alsnog goed te laten keuren. Vanaf 2015 is het namelijk
mogelijk om tijdens het begrotingsjaar het ingestelde preventieve toezicht in te trekken.
Tegenvallende grondexploitaties
Gelderland telt komend jaar twee gemeenten met preventief toezicht: Apeldoorn en Beuningen. Voor beide
gemeenten gold dat ook al in 2014. De hoofdreden: een negatief eigen vermogen door grote verliezen in de
grondexploitatie. Friesland houdt komend jaar â€“ net als in 2014- verscherpt toezicht op de gemeente
Heerenveen. Die gemeente kampt met tekorten op de grondexploitatie. Ook in de provincie Noord-Brabant blijft
de teller steken op Ã©Ã©n gemeente: Gemert-Bakel. Er bestaat een kans dat er nog Ã©Ã©n gemeente bij
komt, maar die lijkt volgens de provincie niet heel erg groot. Van Zuid-Holland is zeker dat in elk geval de
gemeente Lansingerland en Delft komend jaar onder curatele staan. Lansingersland verkeert al langer in grote
problemen door tegenvallende grondexploitatie.
FinanciÃ«le situatie verzwakt
Alle Drentse gemeenten hebben hun financiÃ«n op orde. Ook in Flevoland en Limburg voldoen alle gemeenten
aan de wettelijke eisen die aan de gemeentebegroting worden gesteld. Het is voor het vijfde jaar op rij dat geen
enkele Limburgse gemeente in verband met de financiÃ«le situatie onder het zwaardere, preventieve toezicht
valt. Toch is volgens de provincie de onderliggende financiÃ«le situatie nu zwakker dan voorgaande jaren.
â€˜Dat blijkt uit de nog resterende tekorten, de grote bezuinigingen die nu gerealiseerd moeten gaan worden,
waarbij niet zeker is dat dat voor de volle 100 procent gaat lukken, het opraken van â€˜makkelijkeâ€™
bezuinigingsmogelijkheden, het kleiner worden van de buffers om tegenvallers op te vangen en de sterke
toename van de risicoâ€™sâ€™, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Erik Koppe.

Naar boven
Veel meer gemeenten onder toezicht in 2015 - Haarlems Dagblad
20-12-2014 /pagina HDC_Binnenland_01 /auteur van onze verslaggever
Amersfoort Komend jaar staan zestien gemeenten onder preventief financieel toezicht van de provincies. Dat
zijn er zeven meer dan in 2014. Dat meldt het vakblad Binnenlands Bestuur.
Zeeland heeft straks drie gemeenten onder curatele staan en voert daarmee samen met Groningen de lijst met
provincies aan. In Zeeland gaat het om Middelburg, Vlissingen en Kapelle. Zeeland heeft jarenlang niet Ã©Ã©n
noodlijdende gemeente gehad. In Groningen betreft het Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten Boer.
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In Noord-Holland moeten Muiden en Langedijk komend jaar beterschap tonen. In Overijssel staan Haaksbergen
en Twenterand onder curatele. In Utrecht gaat het om Amersfoort, in Gelderland om Apeldoorn en Beuningen
en in Friesland om Heerenveen. Gemert-Bakel is de enige gemeente uit de provincie Noord-Brabant die op de
lijst staat en in Zuid-Holland krijgt Lansingerland extra toezicht.
Drenthe, Flevoland en Limburg zijn de enige provincies waar alle gemeenten hun financiÃ«n op orde hebben.
Het is voor het vijfde jaar op rij dat Limburg in alle gemeenten de zaken in financieel opzicht op orde heeft.
Het verscherpte toezicht houdt in dat een gemeente geen nieuwe financiÃ«le verplichtingen mag aangaan
zonder toestemming van de provincie.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Gooi- en Eemlander - Noordhollands Dagblad - Haarlems Dagblad - IJmuider Courant - Gooien Eemlander - IJmuider Courant
Naar boven
Plasterk: meer gemeenten onder curatele provincie - De Volkskrant
20-12-2014 /pagina 15 /sectie Ten Eerste /auteur VAN ONZE VERSLAGGEVER PETER DE GRAAF
DEN HAAG
Het aantal gemeenten dat vanwege financiÃ«le problemen onder curatele staat van de provincie is sterk
toegenomen: van negen naar vijftien. Voornaamste oorzaak zijn de verliezen op de grondexploitatie. Dat schrijft
minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
Zeeland staat met stip op de eerste plaats. De provincie heeft voor 2015 drie gemeenten onder preventief
(ofwel verscherpt) financieel toezicht gesteld: Vlissingen, Middelburg en Kapelle. Dat betekent dat hun
begrotingen moeten worden goedgekeurd door het provinciebestuur.
Vlissingen staat daarnaast - net als Ten Boer en Muiden - ook onder curatele van het Rijk wegens een
structureel slechte financiÃ«le situatie. Door deze zogenoemde artikel-12-status krijgt de Zeeuwse havenstad
extra geld van Den Haag in ruil voor streng financieel toezicht. In de voorgaande jaren maakten de 'zuinige
Zeeuwen' hun naam beter waar: in 2013 en 2014 stond geen enkele gemeente in Zeeland onder curatele. Een
Zeeuwse artikel-12-gemeente is zelfs voor het laatst in de jaren zeventig voorgekomen.
Behalve de sterke stijging van het aantal gemeenten valt ook op dat de provincies enkele middelgrote steden
onder verscherpt toezicht hebben gesteld. Behalve Vlissingen staan ook Middelburg, Delft, Apeldoorn,
Amersfoort en Heerenveen op de lijst. Hiervan is alleen Apeldoorn een recidivist: deze Gelderse gemeente
stond ook in voorgaande jaren onder curatele.
Plasterk constateert dat 'veel van de gemeenten onder preventief toezicht te maken hebben met
grondexploitatieverliezen'. Hij kan daaraan echter nog geen conclusies verbinden over 'de ontwikkeling van de
financiÃ«le positie van de Nederlandse gemeenten in den brede'. Dat overzicht hoopt hij in het voorjaar van
2015 te hebben.
Gemeenten hebben door de crisis in de woningmarkt miljarden verloren op de grondexploitatie.
Accountantsbureau Deloitte schatte dat verlies in 2012 op 3,9 tot 4,4 miljard euro, aldus de Vereniging van
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Nederlandse Gemeenten. Veel bouwplannen werden geschrapt of aangepast, waardoor gemeenten grote
sommen geld moesten afboeken.
Jarenlang was grondexploitatie de grootste inkomensbron van gemeenten, waaruit ze allerlei lokale
voorzieningen konden financieren. De laatste jaren is grond van melkkoe vooral een kostenpost geworden,
waardoor gemeentelijke begrotingen onder druk kwamen te staan en lokale voorzieningen moesten worden
geschrapt.
Alle gemeenten in Drenthe, Flevoland en Limburg hebben hun financiÃ«n op orde, blijkt uit Plasterks brief.
(c) De Volkskrant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Provinciaal bestuur
Cultuur
â€™Blij met overdracht ruÃ¯ neâ€™ - IJmuider Courant
20-12-2014 /pagina IJC_Regio_02 /editie IJC /sectie Regio /auteur friso bos f.bos@hollandmediacombinatie.nl
door Friso Bos
Santpoort-Zuid Betrokkenen bij de RuÃ¯ ne van Brederode reageren verheugd op het akkoord dat minister Blok
(Wonen en Rijksdienst) bereikte met de Nationale Monumentenorganisatie over de overdracht van 31
Rijksmonumenten. ,,Het is een heel belangrijke stap, maar nog geen reden om onze groep op te
heffenâ€™â€™, zegt voorzitter Piet Paree van Te Wapen voor Brederode.
De Rijksmonumenten worden overgedragen omdat puur het eigendom niet meer nodig is als bescherming van
deze gebouwen. Bovendien heeft een particuliere organisatie toegang tot meer geldstromen dan het Rijk om de
monumenten in stand te houden. Net als Brederode zijn onder andere kasteel Radboud, het Westfries Museum
en Vesting Naarden overgedragen.
Het Rijk geeft een bruidschat mee van 61 miljoen euro. Het onderhoud aan de monumenten kost in totaal 5
miljoen euro per jaar.
Handtekening De NMo heeft met Blok een principeovereenkomst gesloten. Deze zal de komende tijd worden
uitgewerkt om tot een koopovereenkomst te komen. ,,Ik ga er dan ook van uit dat het nog wel vier tot zes
maanden kan duren tot er echt een handtekening onder staat en de overdracht helemaal rond isâ€™â€™, zegt
voorzitter Dimitri Arpad van Heerlijkheid Brederode. Dat is de stichting die de ruÃ¯ ne momenteel exploiteert.
Ook Arpad noemt het besluit een goede stap. ,,Daar hebben al die partijen in de NMo (dat een clustering van
monumentenorganisaties is, red.) maandenlang in overleg met het Rijk naartoe gewerkt. Ik verwacht hooguit
kleine aanscherpingen of aanvullingen vanuit de Tweede Kamerâ€™â€™, aldus Arpad. Hij gaat er vanuit dat
de ruÃ¯ ne in het voorjaar weer opengaat voor publiek.
Bij Te Wapen voor Brederode is men verbaasd dat de overeenkomst tussen NMo en minister Blok nog dit jaar
bereikt is. ,,We hadden gedacht dat het komend voorjaar zo wordenâ€™â€™, zegt Paree. ,,Waarschijnlijk
volgen nu nog de onderhandelingen binnen de NMo over wie welke monumenten gaat exploiteren en hoeveel
geld daarvoor is.â€™â€™
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Te Wapen voor Brederode heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een ruÃ¯ ne die toegankelijk is voor
publiek en de mogelijkheid heeft educatieve en laagdrempelige activiteiten te bieden. De ruÃ¯ ne speelt een
belangrijke rol in de leerlijn erfgoed van de basisscholen in de regio. Ook scholen uit het voorgezet onderwijs
bezoeken het monument met regelmaat in het kader van geschiedenis onderwijs. ,,Die functies zullen wij blijven
bewaken. Maar ook houden we bijvoorbeeld de waterhuishouding nauwlettend in de gaten. Niemand wil een
monument waarvan de fundering verkruimeld doordat de slotgracht te lang droog staat.â€™â€™
(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Duurzame energie
Miljoenenproject op losse schroeven - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ALK_VP_01 /editie ALK /auteur winnie van galen w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl
door Winnie van Galen
Provincie aarzelt met bijdrage voor biovergasser in Alkmaar
Alkmaar De bouw van de biovergasser voor groene energie in Alkmaar staat op losse schroeven. De provincie
slaagt er vooralsnog niet in de toegezegde 4,5 miljoen euro voor het 23 miljoen euro kostende project te
garanderen. Daarmee dreigen de andere partijen (het consortium Gasunie, Taqa, ECN en Royal Dahlman) af te
haken. In een tussenstand over het project laat het consortium weten te onderzoeken of er gezien de
stroperigheden met de financiering mogelijkheden zijn om het project elders in Noord-Nederland te realiseren.
Gedeputeerde Bond van de provincie Noord-Holland erkent dat partijen ongeduldig worden (â€™op een
gegeven moment moet je een knoop doorhakkenâ€™) en het moment nadert dat er een besluit moet vallen:
doorgaan of afhaken. Bond heeft laten weten dat er gisteren overleg is geweest en de partijen komenin januari
opnieuw bij elkaar. Hierbij staat voorop dat de provincie het financiÃ«le risico wil verkleinen. Een grotere
deelname van private investeerders ziet Bond als een oplossing. Een probleem is dat het geld uit een
provinciaal fonds moet komen waar stevige voorwaarden met weinig risicoâ€™s aan zijn verbonden. Bond: ,,Ik
blijf me honderd procent inzetten om het project te laten slagen. Voor Noord-Holland en Alkmaar is het zeer
belangrijk.â€™â€™
Met de biovergasser is uit afvalhout groen gas te maken dat zo het aardgasnet op kan. Om dat mogelijk te
maken wordt zoals de wens van alle partijen nog steeds is, in de Boekelermeer een proeffabriek gebouwd. De
ontwikkeling past in het streven van Alkmaar een belangrijke positie in te nemen op het gebied van
hoogwaardige technologie.
Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar zegt in een reactie grote zorgen te hebben over de afloop van het
project.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Economie
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Glasvezelkabel over Afsluitdijk - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina SCH_Regio_02 /editie SCH /auteur martijn gijsbertsen
door Martijn Gijsbertsen
Middenmeer Glasvezelspecialist Eurofiber heeft een gloednieuwe breedbandkabel over de Afsluitdijk naar het
agrarisch en logistiek bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer aangelegd. Het gaat om een
miljoeneninvestering.
Vanaf het agrarische en logistieke ondernemerspark in de Wieringermeer lopen reeds glasvezelverbindingen
voor het doorgeven van dataverkeer richting Amsterdam en Alkmaar.
Microsoft De pas gelegde kabel is circa tachtig kilometer lang en â€™vastgeknooptâ€™ aan bestaande
netwerken in Sneek en Middenmeer. De glasvezelroute over de Afsluitdijk is volgens Eurofiber-woordvoerster
Clementine Witkamp gerealiseerd in opdracht van â€™een aantal klantenâ€™.
Daartoe behoort vermoedelijk ook Microsoft, dat een datacentrum langs de A7 in Middenmeer bouwt. Witkamp
wil dat niet bevestigen. ,,De kabel is voor ons van strategisch belangâ€™â€™, meldt zij wel. ,,Het is de kortste
route die het noorden van Nederland verbindt met Amsterdam, waar veel datacenters en onder meer de AMSIX (Amsterdam Internet Exchange, het internationale internetknooppunt van Nederland, red.) zijn gevestigd. En
vice versa.â€™â€™
De aanleg heeft niets van doen met het initiatief van de CoÃ¶peratie Breedband Hollands Kroon. Die wil
glasvezelnetwerk in de gemeente aanleggen voor betere internetverbinding en televisieontvangst in met name
de buitengebieden.
,,Het is voor ons wel een optie om op deze â€™monsterkabelâ€™ in te pluggen. Of het ooit zo ver komt, hangt
helemaal af van de kostenâ€™â€™, aldus mededirecteur Alexander op de Weegh.
,,Wij zijn een zakelijk netwerk, dus bedoeld voor bedrijven, overheden, organisaties en instellingenâ€™â€™,
stelt Witkamp. ,,Individuele particulieren en huishoudens kunnen zich niet aansluiten, breedbandaanbieders
namens hen eventueel wel.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan - Noordhollands Dagblad
22-12-2014 /pagina KEN_Regio_01 /editie KEN /auteur van onze verslaggever
Velsen-Noord De gemeente Velsen kan geen beperkende regels opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit heeft de Raad van State besloten na een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen - waaronder de gemeente Velsen - over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.
Lichteren houdt in dat de lading van diepstekende zeeschepen (gedeeltelijk) wordt overgeslagen op andere
schepen, zodat de diepgang van het zeeschip minder wordt en het vaartuig veilig door het Noordzeekanaal kan
varen. Velsen stelt echter dat dit in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan voor de kust en de sluizen, het
zogeheten bestemmingsplan Zeezicht.
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De gemeente Velsen stelt in een persbericht de uitspraak belangrijk te vinden ondanks dat ze op dit punt in het
ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak geeft duidelijkheid na een lange periode van onzekerheid voor alle
ondernemers in het gebied. Daarnaast is de uitspraak richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen, vooral
in de Averijhavenâ€™â€™, stelt de gemeente.
De gemeenteraad van Velsen had enige tijd geleden het bestemmingsplan vastgesteld met daarin een
beperking tot het lichteren. Deze beperking is door de uitspraak van de Raad van State nu dus definitief
geschrapt uit het bestemmingsplan Zeezicht. Dit betekent dat alle verleende milieuvergunningen onbeperkt
kunnen worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles op alles gezet om de mogelijkheden voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst zeker te stellenâ€™â€™, aldus verantwoordelijk wethouder Ronald Vennik
(PvdA) die eraan toevoegt dat dat op sommige punten is gelukt. ,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn. We gaan nu met de partners kijken hoe we op een constructieve wijze deze
uitspraak van de Raad van State kunnen vorm gevenâ€™â€™, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Natuur en landschap
Muiden mag nog niet aan 2 miljoen komen - Gooi- en Eemlander
20-12-2014 /pagina GEE_Regio_05 /editie GEE /sectie Regio /auteur tamar de vries
door Tamar de Vries
Muiden De twee miljoen euro compensatie die Muiden van Rijkswaterstaat krijgt voor plaatsing van pijlers in de
Naarder trekvaart, wordt niet in het project â€™Verder met de Vesting Muidenâ€™ gestopt.
Een PvdA-motie van die strekking haalde het donderdag niet in de gemeenteraad. D66 hekelde de
â€™agressieve toonâ€™ van de motie en noemde de handelwijze van de PvdA â€™erg onhandigâ€™. De
PvdA stelde in de motie dat zij betreurt dat burgemeester Marleen de Pater de raad - zelfs niet vertrouwelijk heeft geÃ¯ nformeerd over de compensatiegelden van Rijkswaterstaat.
De burgemeester verontschuldigde zich door te zeggen dat zij â€™op geen enkele manier de bedoeling heeft
gehadâ€™ deze informatie achter te houden. In verband met de artikel 12-procedure waar Muiden in zit, moet
de inspecteur die het financiÃ«le reilen en zeilen van de gemeente scherp in de gaten houdt, eerst goedkeuring
geven. ,,Wij willen als college eerst volstrekt zeker zijn dat deze middelen beschikbaar zijn voor dit
projectâ€™â€™, zei De Pater. Het oordeel van de inspecteur is nog niet binnen. Deze week werd bekend dat
de provincie de artikel 12-status van Muiden komend jaar verlengt. Muiden is financieel in moeilijkheden
geraakt door de jarenlange juridische strijd met KNSF over bebouwing van het kruitfabriekterrein.
(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Voorlopig ontwerp Waalenburg - Noordhollands Dagblad
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20-12-2014 /pagina HEL_Regio_08 /editie HEL /auteur van onze verslaggever
Texel De provincie Noord-Holland, gemeente Texel, landbouworganisatie LTO, agrarische natuurvereniging De
Lieuw, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben ingestemd met een voorlopig ontwerp voor
natuurgebied Waalenburg, met als doel herstel van de natuur en uitbreiding van de recreatiemogelijkheden.
De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt, waarna het definitieve plan komend voorjaar wordt
gepresenteerd tijdens een inloopavond voor alle geÃ¯ nteresseerden.
Het 450 hectare grote natuurgebied krijgt meer bloemrijke weiden, die door de overgang van zoet en zout water
een geschikt leefgebied vormen voor bijzondere vogels en planten, zoals zeldzame orchideeÃ«n.
Hoger waterpeil Om het gebied natter te maken, wordt het waterpeil verhoogd. Er wordt een randsloot
aangelegd, die er voor zorgt dat buiten het natuurgebied het huidige waterpeil gehandhaafd blijft. Het peil wordt
gefaseerd verhoogd, met de bedoeling dat de effecten kunnen worden gemonitord en er geen negatieve
effecten optreden voor de omgeving. Ook worden het reliÃ«f in het gebied en de kreken in de polder hersteld.
Het zuidelijk deel van de Westerboersweg wordt fietspad dat toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Het
noordelijk deel is straks alleen toegankelijk voor fietsers, wandelaars en minder validen en wordt doorgetrokken
naar het noorden tot aan de rotonde Nieuwlanderweg/Postweg.
Er komen paden voor wandelaars, ruiters, fietsers en mountainbikers. Op omliggende dijken worden
uitkijkpunten met bankjes geplaatst en in de rand van het Hertenkamp komt tevens een picknickplaats. De
vogelkijkhut bij de Westerkolk krijgt een opknapbeurt.
De Staart De maximumsnelheid op het grootste deel van de Staart gaat omlaag naar 60 km per uur. In het
midden van het gebied komt een 30 km-zone. Hiervoor wordt de weg versmald. Dankzij grasbetontegels aan
weerszijden van de weg kunnen voertuigen elkaar passeren.
Er komen twee uitkijkpunten: een bij de kreek en een bij de Westerboersweg, waar een waterplasje wordt
aangelegd. Ook worden verschillende stopplaatsen voor vogelaars aangelegd.
Bij het opstellen van het voorlopig ontwerp konden belanghebbenden zoals de aanwonenden en
belangenorganisaties tijdens klankbordgroepbijeenkomsten reageren op de plannen.
Meer informatie over de planontwikkeling is te vinden op www.noord-holland.nl/natuurtexel
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Recreatie
VARKENSPAD GEOPEND - Omring Express
18-12-2014 /pagina 008
SCHAGEN- Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland en wethouder AndrÃ© Groot van de
gemeente Schagen openden samen een nieuw wandelpad door het boerenland. Dit wandelpad loopt vanaf het
NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen. Met het
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wandelpad van Schagen naar de Mariakapel is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars
door de weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook hun varkens
tegen. De wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www. schagen.nl in
rubriek bezoeker-recreatie
cultuur- wandelen
fietsen. Links Jaap Bond samen met AndrÃ© Groot.
(c) Omring Express 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Hard gevochten voor ontwikkelingsruimte - Nieuwe Oogst
20-12-2014 /pagina A45 /auteur Jelte Albada
HenriÃ«t Dijk
EÃ©n blik naar buiten en LTO Noord-bestuurder RenÃ© Kea ziet het resultaat van vijf jaar overleggen, duwen
en trekken. Want er wordt volop gebouwd in het buitengebied van het Noord-Hollandse Niedorp en omgeving.
Dat er ontwikkelingsruimte is voor boeren in de voormalige gemeente Niedorp, inmiddels opgegaan in de
fusiegemeente Hollands Kroon, is minder vanzelfsprekend als het lijkt. â€˜Een verouderd landbouwgebied,
waar geen moderne machines kunnen rijden. Zo stond het omschreven in het voorontwerp bestemmingsplan
buitengebiedâ€™, vertelt RenÃ© Kea, bestuurslid bij LTO Noord Hollands Kroon. â€˜Ze waren vergeten dat er
in 2000 een ruilverkaveling was geweest. De opstellers van het rapport kenden het gebied totaal niet.â€™
LTO Noord Groot-Geestmerambacht â€“ nu onderdeel van LTO Noord Holland Kroon â€“ neemt in 2009 het
initiatief om namens de agrariÃ«rs met een wensenlijst te komen voor het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied Niedorp. â€˜We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we de bouwvlakgrootte graag op 2 hectare
willen, want dat mag van de provincieâ€™, zegt Marleen Lenssinck-Braker. Zij is als LTO Noordbeleidsadviseur betrokken bij dit proces.
Lijntjes kwijt
Meerdere zaken maken dat de procedure moeizaam verloopt. Zoals de fusie van de gemeente, in 2012. â€˜Je
bent dan je lijntjes kwijtâ€™, stelt Lenssinck. â€˜Het begint dan weer opnieuw, met ambtenaren die andere
ideeÃ«n hebben.â€™
Al heeft de frisse start ook zijn voordelen, weet Kea. Want ondanks de goede contacten met partijen in de
Niedorpse gemeentepolitiek loopt het overleg over het bestemmingsplan stroef. â€˜In gemeente Niedorp had
destijds Ã©Ã©n bedrijf grote plannen voor uitbreiding. Het leek erop dat het hele bestemmingsplan bedoeld
was om zoiets te voorkomen. Ze waren bang dat de hele gemeente naar die schaalgrootte zou gaanâ€™, aldus
de LTO Noord-bestuurder.
Ander punt is dat gemeenten met een milieueffectrapportage (mer) moeten onderbouwen welke
ontwikkelingsruimte ze kunnen bieden. De gemeente bedenkt echter een alternatief, waarbij ze vasthouden aan
een bouwblok van 1 hectare.
â€˜Die mag je nu wel helemaal vol zetten met gebouwen. Zaken als mestopslag en sleufsiloâ€™s vallen
daarbuiten. Dit geldt ook voor bedrijven in weidevogelleefgebieden. Dat was ons eerste grote winstpuntâ€™,
vertelt Kea.
â€˜Iedere agrariÃ«r mocht bovendien zijn bouwblok helemaal opnieuw indelen, zodat deze zo optimaal mogelijk
ingedeeld kan worden. Vandaar dat er hier nu volop wordt gebouwdâ€™, aldus Kea.
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LTO Noord gaat niet over Ã©Ã©n nacht ijs voordat ze akkoord is. â€˜We hebben veel gesprekken gehad met
wethouders en ambtenaren. Ook hebben we er deskundigen zoals Leo van Pelt van Rombou bijgehaaldâ€™,
legt Lenssinck uit. â€˜Het was voor ons ook een risico-inschatting. Want zou iemand bezwaar maken, dan
waren wij al onze ontwikkelingsruimte kwijt.â€™
Archeologische waarde
Dat het boek â€˜bestemmingsplan buitengebied Niedorpâ€™ nu pas dicht kan, komt door het hoofdstuk
â€˜archeologische waardeâ€™. Wie dieper wil graven dan 40 centimeter of in bepaalde delen 60 centimeter,
krijgt te maken met beperkingen als vooronderzoek en het aanvragen van een vergunning. â€˜Terwijl het hier
herverkaveld is en hier bollenteelt is. De grond is veel dieper over de kop geweest, sommige stukken tot 3
meterâ€™, stelt Kea.
â€˜Wij hebben direct gezegd dat de gemeente haar conclusies moet onderbouwen, het veld in moest gaan. Dat
heeft ze nooit gedaanâ€™, zegt Lenssinck. Samen met zeven boeren vecht LTO Noord dit tot aan de Raad van
State aan.
De boeren hebben voor hun percelen aangetoond wat er aan grondverstoring is gebeurd, waardoor de
archeologische waarde in de bovenlaag niet meer van toepassing is. Daarvoor werd onderzoeksbureau A=M
ingeschakeld. â€˜We hebben het voor elkaar gekregen dat de rechtsbijstandsverzekeringen van deze boeren
akkoord gingen met het inschakelen van deze externe deskundige en dat ze daar deels voor betaalden.
Bijzonderâ€™, weet Lenssinck.
De Raad van State oordeelt echter dat de gemeente genoeg rekening heeft gehouden met de belangen van
agrariÃ«rs. â€˜Als houvast ligt er voor ons nog de omgekeerde bewijslast. Als je kunt aantonen dat jouw
gronden geroerd zijn, dan kan de archeologische waarde er alsnog afâ€™, vertelt Lenssinck.
Voor beide LTOâ€™ers wacht al weer de volgende klus. Kea: â€˜Er ligt nu een rapport over de archeologische
waarden voor de hele gemeente Hollands Kroon. Dat is nog strenger dan Niedorp. Die discussie loopt nu.â€™
(c) Nieuwe Oogst 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Milieu
GroenLinks wil onderzoek naar fijnstof - Haarlems Dagblad
20-12-2014 /pagina HLM_Regio_01 /editie HLM /auteur richard walraven
door Richard Walraven
Hoofddorp GroenLinks wil dat er snel duidelijkheid komt over de risicoâ€™s van fijnstof door de verbranding
van vliegtuigmotoren voor de inwoners van Haarlemmermeer. Volgens fractievoorzitter Nicole Mulder maken
veel Haarlemmermeerders zich zorgen over hun gezondheid sinds de presentatie over fijnstof door TNO vorige
week.
TNO onderzocht de gevolgen van de uitstoot van fijnstof, microscopisch kleine deeltjes die zich ophopen in de
longen, door opstijgende vliegtuigen. Metingen in Amsterdam brachten verontrustende concentraties aan het
licht, die een gezondheidsrisico van een jaar korter leven aan het licht brachten. De Tweede Kamer heeft al
nader onderzoek aangekondigd.
Mulder wil echter weten wat de gemeente Haarlemmermeer gaat doen. Zij wil dat de gemeente zelf onderzoek
gaat doen naar de gezondheidsrisicoâ€™s. ,,Want als die er in Amsterdam zijn, waarom zou die er hier niet
zijn? Ik merk dat de inwoners snel inzicht willen in de risicoâ€™s, de onrust is er.'
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Wethouder Adam Elzakalai liet weten dat Haarlemmermeer meelift op regionaal onderzoek. ,,Dat lijkt me beter
dan een eigen onderzoek.' Hij zegde bovendien toe begin 2015 met een zogenoemde voortgangsrapportage
over â€™Schipholâ€™ te komen. Dan geeft hij ook uitleg over de stand van zaken rond het onderzoek naar
fijnstof.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan - Noordhollands Dagblad
22-12-2014 /pagina KEN_Regio_01 /editie KEN /auteur van onze verslaggever
Velsen-Noord De gemeente Velsen kan geen beperkende regels opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit heeft de Raad van State besloten na een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen - waaronder de gemeente Velsen - over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.
Lichteren houdt in dat de lading van diepstekende zeeschepen (gedeeltelijk) wordt overgeslagen op andere
schepen, zodat de diepgang van het zeeschip minder wordt en het vaartuig veilig door het Noordzeekanaal kan
varen. Velsen stelt echter dat dit in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan voor de kust en de sluizen, het
zogeheten bestemmingsplan Zeezicht.
De gemeente Velsen stelt in een persbericht de uitspraak belangrijk te vinden ondanks dat ze op dit punt in het
ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak geeft duidelijkheid na een lange periode van onzekerheid voor alle
ondernemers in het gebied. Daarnaast is de uitspraak richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen, vooral
in de Averijhavenâ€™â€™, stelt de gemeente.
De gemeenteraad van Velsen had enige tijd geleden het bestemmingsplan vastgesteld met daarin een
beperking tot het lichteren. Deze beperking is door de uitspraak van de Raad van State nu dus definitief
geschrapt uit het bestemmingsplan Zeezicht. Dit betekent dat alle verleende milieuvergunningen onbeperkt
kunnen worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles op alles gezet om de mogelijkheden voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst zeker te stellenâ€™â€™, aldus verantwoordelijk wethouder Ronald Vennik
(PvdA) die eraan toevoegt dat dat op sommige punten is gelukt. ,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn. We gaan nu met de partners kijken hoe we op een constructieve wijze deze
uitspraak van de Raad van State kunnen vorm gevenâ€™â€™, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Ruimtelijke inrichting
Rechter handhaaft claim op Distriport - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl
door Martin Menger
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Berkhout De provincie Noord-Holland heeft terecht beslag laten leggen op allerlei gronden van
projectontwikkelaar Zeeman. Sterker nog, volgens de rechter heeft het bedrijf inderdaad geprobeerd dure
gronden weg te sluizen om ze uit handen van het beslag te houden.
Dit blijkt uit een vonnis in kort geding dat Zeeman bij de rechtbank in Breda tegen de provincie heeft
aangespannen. De projectontwikkelaar wil onder het beslag uitkomen, en vindt de schade die men hiervan
ondervindt buiten elke proportie.
De provincie vermoedt echter een illegale actie, omdat veel gronden waarop in 2012 al beslag is gelegd, nogal
snel van eigenaar veranderen. Tal van percelen werden snel overgedragen aan Zeeman Real Estate BV, terwijl
afgelopen zomer datzelfde bezit opnieuw van eigenaar veranderde. De zelfde gronden kwamen nu in eigendom
bij twee stichtingen binnen het concern.
De rechtbank vindt nu dat Noord-Holland inderdaad een claim mag indienen ten waarde van bijna 14 miljoen
euro. Dat geld wil de provincie als vergoeding voor de geleden schade omdat bedrijventerrein Distriport bij
Berkhout is afgeketst.
Noord-Holland kreeg op het moment dat projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman de gronden volgens
afspraak zouden terugkopen, te horen dat men liever van de koop af zag. ,,Dit is nu de tweede keer dat wij van
de rechter krijgen te horen dat de provincie in haar recht staatâ€™â€™, reageert een tevreden gedeputeerde
Jan van Run namens de provincie.

Regionaal 7:
Hoger beroep bepalend voor miljoenenkwestie
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Hoger beroep bepalend voor miljoenenkwestie - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger
door Martin Menger
Vervolg van regiovoorpagina
Berkhout ,,Wij rekenen erop dat de beslagen op onze gronden zullen worden opgeheven wanneer het
gerechtshof in Amsterdam uitspraak heeft gedaanâ€™â€™, is de reactie van directeur Peter Langenberg van
Zeeman Vastgoed. Wat hem betreft vangt de provincie bot.
Langenberg doelt daarmee op de zaak die nog steeds onder de rechter is. In het hoger beroep in Amsterdam
zal binnenkort blijken of de provincie de schadeclaims voor Distriport ook daadwerkelijk krijgt toegewezen. Het
beslag dat nu nog steeds op (bouw)grond van de projectontwikkelaar is gelegd, is onderdeel van die slepende
juridische strijd. Zeeman gaat die strijd aan onder de naam Distriport CV.
Tegenover Langenberg staat een strijdbare gedeputeerde Van Run. ,,Het is jammer om dit met deze NoordHollandse bedrijven te moeten doenâ€™â€™, vindt hij. ,,Maar uiteindelijk lijdt de provincie wel schade en het
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gaat wel om belastinggeld van de inwoners van Noord-Holland. Het feit dat we nu opnieuw in het gelijk worden
gesteld, geeft ook vertrouwen voor een mogelijke uitspraak over Distriport in het hoger beroepâ€™â€™.
Hetzelfde vertrouwen is dus op te tekenen bij de projectontwikkelaar. ,,Wij wachten dat hoger beroep rustig en
vol vertrouwen afâ€™â€™, stelt directeur Langenberg. ,,De provincie wacht dus niet af, en ziet aanleiding om
juist de private commanditaire vennoten van Distriport CV hangende de procedure te confronteren met
beslagen. De provincie gebruikt nu zelfs een zelfstandige, interne herinrichting van het Zeeman-concern als
argument om alvast beslag te leggen. Dat kan volgens het Nederlandse beslagrecht al heel snel.â€™â€™
De ontwikkelaar is tevreden dat de rechter in Breda wel heeft besloten om de totale grondpositie Uithoorn, en al
verkochte kavels in Medemblik buiten de zaak te houden. Rest dat er wel beslag blijft op gronden in andere
plaatsen. Langenberg: ,,Die nemen we toch niet op korte termijn in ontwikkeling.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Heiloo heeft moeite met â€™muurâ€™ Kaptein Kaas - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ALK_Regio_08 /editie ALK /auteur henk-jan den ouden
door Henk-Jan den Ouden
Heiloo De politiek in Heiloo is blij met de komst van Kaptein Kaas naar Heiloo, dat staat voorop. Maar wordt het
pand dat het bedrijf wil bouwen in de Boekelermeer niet heel erg groot? En waarom moet het pal aan de
Kanaalweg staan, zodat het een soort muur wordt aan de rand van het bedrijventerrein?
Met die vragen worstelden de leden van de commissie openbare ruimte tijdens de behandeling van het plan.
D66-politica Elly Meriwani sprak van een â€™muur aan de kant van het Limmer Dieâ€™ ,,We hadden
afgesproken dat de randen van de Boekelermeer laag zouden blijven. Waarom wordt het niet middenin
neergezet? Ik hoop, dat zich nog andere bedrijven daar gaan vestigen, maar die komen dan wel achter die
muur.â€™â€™
Willem Gomes van de NCPN was het felst tegen. ,,Een krankzinnig groot gebouw en het past daar totaal
niet.â€™â€™ Mart Brouwer de Koning van het CDA had geen problemen met de afmetingen. ,,Het is een
kaasopslagbedrijf. Ze hebben ruimte nodig en die moeten we bieden. Ze brengen zoâ€™n honderd man
werkgelegenheid mee.â€™â€™
Het college gaat nu met Kaptein overleggen om te proberen de locatie wat naar het noorden te verschuiven.
Verantwoordelijk wethouder Fred Dellemijn temperde de verwachtingen, omdat Kaptein duidelijk had laten
weten aan de zuidkant te willen bouwen. Hij bevestigde na een vraag van de PvdA, dat Kaptein geen
toezeggingen zijn gedaan over het realiseren van de afslag A9.
Overigens werd tijdens de vergadering deze week niet duidelijk wie nou precies mag beslissen over de
wijzigingen in het bestemmingsplan die nodig zijn om de vestiging van Kaptein mogelijk te maken. Is dat een
bevoegdheid van het college van b en w of heeft de gemeenteraad er ook een stem in? De commissieleden
kwamen er niet uit. Het wordt zo spoedig mogelijk uitgezocht.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
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Toch plek voor outdoor-sportpark De Rijp - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina WAT_Regio_03 /editie WAT /auteur jacco van oostveen
door Jacco van Oostveen
Tussen brede school en kantine voetbalclub
De Rijp Sportpark Vitaal De Rijp komt er toch. Maar niet op de plek die de initiatiefnemers voor ogen hadden.
Het multifunctionele outdoor-complex met street workout park, bike- en skatebaan en sportveld komt op een
stuk grond tussen de nieuwe brede school en de kantine van SV De Rijp. Direct naast het mini-sportpark legt
de gemeente een kunstgrasveldje aan voor de gebruikers van de brede school. De gemeenteraad ging deze
week akkoord met de plannen.
Vitaal De Rijp is een initiatief van een aantal plaatselijke sportverenigingen en wordt gerealiseerd dankzij het
leefbaarheidsproject Samen Bijdrage(n). Eerst was het de bedoeling dat het onoverdekte sportpark tussen de
sporthal en nieuwbouwwijk De Pauw zou komen, maar daar waren de buurtbewoners niet van gediend. De jury
van Samen Bijdrage(n) schoot het initiatief daarom in eerste instantie af.
Wethouder Lino Zwitselaar verraste de initiatiefnemers vervolgens door zelf met een nieuwe locatie te komen.
Voor dit stuk grond ten zuidoosten van de brede school had de gemeente nog geen bestemming. Het park, dat
rond de ton gaat kosten, wordt iets kleiner dan op de oorspronkelijke locatie was gepland. ,,Maar wij zijn al blij
dat het park er komt. Dit sportpark is uniek in Nederland.â€™â€™, aldus Vincent Roodhart van Tandje Erbij.
De wielerclub is Ã©Ã©n van de verenigingen die zich sterk maken voor het outdoor-sportpark. De andere zijn
karateclub De Rijp, Derba (basketbal), Argonauten (kano), De Harpoen (badminton) en LTV De Rijp (tennis).
De verwachting is dat de opening van het sportpark ongeveer gelijktijdig valt me de oplevering van de brede
school, in of vlak na de zomer van 2015. De bouw van de brede school ging onlangs van start.
Voor de aanleg van het kunstgrasveld, de inrichting van de schoolpleinen en het plaatsen van hekken bij de
brede school reserveerde de gemeenteraad deze week een bedrag van 362.000 euro. Sportpark Vitaal De Rijp
wordt bekostigd uit de pot van het project Samen Bijdrage(n), dat de gemeente opstartte nadat het een
fusiebijdrage van zes ton had ontvangen van het Rijk.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Besluit Raad van State: uitbreiding overslag kan - Noordhollands Dagblad
22-12-2014 /pagina KEN_Regio_01 /editie KEN /auteur van onze verslaggever
Velsen-Noord De gemeente Velsen kan geen beperkende regels opleggen voor een uitbreiding van de
overslagcapaciteit bij de sluizen. Dit heeft de Raad van State besloten na een geschil tussen het Havenbedrijf
Amsterdam en verschillende partijen - waaronder de gemeente Velsen - over de verhoging van de zogeheten
lichtercapaciteit.
Lichteren houdt in dat de lading van diepstekende zeeschepen (gedeeltelijk) wordt overgeslagen op andere
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schepen, zodat de diepgang van het zeeschip minder wordt en het vaartuig veilig door het Noordzeekanaal kan
varen. Velsen stelt echter dat dit in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan voor de kust en de sluizen, het
zogeheten bestemmingsplan Zeezicht.
De gemeente Velsen stelt in een persbericht de uitspraak belangrijk te vinden ondanks dat ze op dit punt in het
ongelijk is gesteld. ,,De uitspraak geeft duidelijkheid na een lange periode van onzekerheid voor alle
ondernemers in het gebied. Daarnaast is de uitspraak richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen, vooral
in de Averijhavenâ€™â€™, stelt de gemeente.
De gemeenteraad van Velsen had enige tijd geleden het bestemmingsplan vastgesteld met daarin een
beperking tot het lichteren. Deze beperking is door de uitspraak van de Raad van State nu dus definitief
geschrapt uit het bestemmingsplan Zeezicht. Dit betekent dat alle verleende milieuvergunningen onbeperkt
kunnen worden toegepast.
Alles op alles ,,We hebben alles op alles gezet om de mogelijkheden voor recreatie en groen met dit
bestemmingsplan in de toekomst zeker te stellenâ€™â€™, aldus verantwoordelijk wethouder Ronald Vennik
(PvdA) die eraan toevoegt dat dat op sommige punten is gelukt. ,,Voor alle partijen is nu helder wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn. We gaan nu met de partners kijken hoe we op een constructieve wijze deze
uitspraak van de Raad van State kunnen vorm gevenâ€™â€™, aldus Vennik.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Veiligheid
Experts buigen zich over brandweerkosten - Noordhollands Dagblad
20-12-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur paul gutter
door Paul Gutter
Bovenkarspel Twee onafhankelijke experts gaan zich buigen over de verdeling van de brandweerkosten in de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit besluit van het algemeen bestuur deelde burgemeester Marian
Goldschmeding donderdagavond mee aan de Stede Broecse gemeenteraad. Die had eerder een motie
aangenomen om bij de Veiligheidsregio aan te dringen op een eerlijker verdeling. Stede Broec moet nu zes ton
structureel per jaar bijgedragen en is daarmee het slechtst af van alle gemeenten. Goldschmeding is blij met
deze stap. ,,Deze experts gaan ook kijken hoe dit geregeld is in andere regioâ€™s en komen hopelijk met een
breed gedragen voorstel.â€™â€™ Goldschmeding meldde de raad verder dat de gemeenten het nu eens zijn
over 6,8 miljoen euro van de in totaal 7,4 miljoen euro die de Veiligheidsregio moet bezuinigen. ,,Er zit dus nog
een gat.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven

Verkeer en vervoer
Tunnels Zuidas ingehaald door de tijd - Het Parool
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20-12-2014 /pagina 46,47 /sectie Het Laatste Woord /auteur HET PAROOL
Stedelijke ontwikkeling: Geld voor tunnels kan veel beter besteed worden
Jarenlang is over het ondertunnelen van het verkeer bij de Zuidas gesproken. Maar wat in het verleden een
goed idee leek, is dat nu niet meer, stelt Duco Stadig.
Enige tijd geleden werd het concept van de Ringweg A11 gelanceerd: de grote ring om Amsterdam die is
ontstaan na de aanleg van de A5 en die bestaat uit delen van bestaande snelwegen. Een eigen nummer (A11)
moest helpen deze nieuwe werkelijkheid bij de automobilist op de mental map te krijgen. Journalist Tijs van den
Boomen voorspelde dat de oude Ring A10 tussen Sloterdijk en de Watergraafsmeer daardoor langzamerhand
in een soort stadsboulevard zal veranderen.
Van den Boomen vroeg zich af of het nog een goed idee is om die boulevard bij de Zuidas te ondertunnelen,
maar men kan zich ook afvragen of de ringweg ter hoogte van de Zuidas van vijf naar zes rijstroken moet
worden verbreed. Dat zuigt auto's aan die anders de A11 zouden nemen.
Er zijn in de agglomeratie meer structurele veranderingen gaande. De stad is ongekend populair - een mondiaal
verschijnsel. Zo kreeg Amsterdam er vorig jaar 11.000 bewoners bij. In Almere liep het inwonertal met 600
terug: men wil kennelijk in de grote stad zelf wonen, en vindt Almere te ver.
Dat geldt voor Diemen blijkbaar niet: daar werden leegstaande kantoren tot een studentencampus verbouwd en
gaat men nog 3000 woningen bouwen. Ook Amsterdam heeft veel meer plek voor woningen dan gedacht: de
woningproductie bestaat hier in toenemende mate uit het verbouwen van leegstaande kantoren, en daarvan
heeft Amsterdam er nog heel veel. Ook deze ontwikkelingen maken een zesde rijstrook bij de Zuidas
overbodig: al die extra auto's van en naar Almere komen er niet.
Als verbreding naar zes rijstroken niet nodig is, vervalt het belangrijkste argument voor de ondertunneling van
de autoweg bij de Zuidas (het Zuidasdok): er liggen nu vijf stroken, een zesde kan er op de dijk niet meer bij.
Ooit was er nog een ander argument: met het Zuidasdok zou de bouw van duizenden extra woningen mogelijk
worden. Inmiddels is echter vanwege de kosten besloten dat alleen de autotunnels onder de grond gaan. Als
een toekomstige generatie ooit de trein- en metrosporen onder de grond brengt, kunnen daarbovenop
inderdaad woningen worden gebouwd. Maar niemand gelooft dat dat ooit gaat gebeuren. De website van de
Zuidas noemt extra woningen dan ook niet (meer) als argument.
Dan blijft er in hoofdzaak nog Ã©Ã©n argument voor die tunnels over: het station kan sterk worden vergroot en
verbeterd en trams en bussen kunnen, bovenop de autotunnels, tot vlak bij de ingang komen. Dit is inderdaad
zeer wenselijk, maar de vraag is wel of het voor veel minder geld niet ietsje minder kan.
Want dat is het belangrijkste argument tÃ©gen: de tunnels kosten erg veel geld, geld dat beter kan worden
besteed. Bijvoorbeeld aan de herstructurering van Nieuw-West en Nieuw-Noord. Of aan het doortrekken van de
Noord/Zuidlijn.
Er is nog een argument tÃ©gen: de bouw van de tunnels gaat tien jaar lang ernstige overlast geven. Zie de
ellende en chaos bij het Centraal Station in de afgelopen jaren. De website spreekt van 'kwaliteit in elke fase',
maar veel verder dan het beperken van de overlast zal men niet komen.
Hoe erg is dat? De chique firma's die nu in de torens op de Zuidas huizen kunnen bij het aflopen van hun
huurcontract concluderen dat het vanwege de overlast beter is naar Schiphol te verhuizen: daar kun je
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tenminste fatsoenlijk mensen ontvangen. De kwaliteit van de Zuidas zit niet in de mooie torens, maar in de
gebruikers daarvan, en die kwaliteit is veel kwetsbaarder dan velen denken. Langdurige bouwoverlast vormt
een ernstige bedreiging voor ons 'Central Business District'.
Een tussenoplossing kan zijn om alleen de zuidelijke tunnel aan te leggen en dÃŸÃŸr het station de ruimte te
geven. Aan de zuidkant is veel meer vrije ruimte dan aan het noorden, dus voor de helft van het geld en van de
overlast kan dan het enige echte probleem, het 'beknelde station', worden opgelost. Stedenbouwkundigen
zullen deze asymmetrie een gruwel vinden. Maar de tunnel aan de noordkant wordt hiermee niet onmogelijk
gemaakt.
Al met al ben ik van mening dat het geen goed idee meer is om de autowegen in een tunnel onder te brengen,
al lijken de betrokken overheden daarop af te koersen. Want er is een principebesluit van rijk, provincie,
stadsregio en gemeente, maar er moeten nog diverse formele stappen genomen worden en de aanbesteding
moet ook nog beginnen. Het is niet te laat om alsnog iets anders te besluiten.
Duco Stadig was van 1994 tot 2006 wethouder van Amsterdam (PvdA).
Nog een argument tÃ©gen: de bouw van de tunnels gaat tien jaar lang ernstige overlast geven
(c) Het Parool 2014 alle rechten voorbehouden
Naar boven
Duinpolderweg stikt in stikstof - Haarlems Dagblad
20-12-2014 /pagina HLM_Regio_08 /editie HLM /auteur sjaak smakman
s.smakman@hollandmediacombinatie.nl
door Sjaak Smakman
Bloemendaal De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben op het laatste moment een nieuwe variant
toegevoegd aan de tracÃ©s voor de toekomstige Duinpolderweg. Dit zogeheten spoortracÃ© loopt vanaf de
N206 bij Ruigenhoek dwars door het bollengebied naar de spoorlijn en gaat dan verder langs het spoor tot aan
de Bartenbrug. Daar gaat hij in principe verder langs de Margrietenlaan en de Oosteinderlaan naar de Nieuwe
Bennebroekerweg, maar hij kan ook aansluiten op een van de andere varianten.
Het spoortracÃ© is een noodgreep omdat rond de zomer uit een eerste verkenning bleek dat er te veel stikstof
in het duingebied terecht komt door het verkeer. Dat zou dan weer schade berokkenen aan de vegetatie, die
juist goed gedijt op een voedselarme grond. Stikstof is een van de belangrijkste bestanddelen van kunstmest.
Of die eerste berekeningen ook echt kloppen, moet blijken uit de Milieu Effect Rapportages (MER) die het
komende halfjaar worden gedaan. Volgens de Bloemendaalse wethouder Marjolein de Rooij zijn de noord- en
middenvariant â€™waarschijnlijk onvergunbaarâ€™. Geweldig nieuws voor Bloemendaal, vindt ze, dat
faliekant tegen een Duinpolderweg langs Vogelenzang en Bennebroek is. Ook over de twee zuidelijke varianten
die door Hillegom gaan, bestaan twijfels omdat die ook voor een deel nog pal langs het duingebied gaan.
Volgens de Hillegomse wethouder Ivo ten Hagen is er wel een probleem, maar uit het feit dat de noord- en
middenvariant meegaan in de MER blijkt volgens hem dat het niet zoâ€™n vaart loopt als De Rooij stelt,
reageert hij.
De provincies willen echter wel een alternatief hebben. Daarvoor is het spoortracÃ© bedacht, dat net voor de
duinen bij Ruigenhoek afbuigt. Die stuit echter op grote weerstand bij de betrokken gemeenten Noordwijkerhout
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en Hillegom. Het Noordwijkerhoutse college noemt de nieuwe variant â€˜landschappelijk en ruimtelijk gezien
negatiefâ€™ omdat daardoor de openheid van Zilkerpolder zwaar wordt aangetast. Verder vindt het college dat
inwoners en ondernemers rond het nieuwe tracÃ© worden overvallen door de variant die plotseling uit de hoge
hoed komt. Overigens was het Noordwijkerhoutse college zelf al maanden op de hoogte van de nieuwe variant.
De Hillegomse wethouder Ivo ten Hage ziet het spoortracÃ© al evenmin zitten. ,,Het is langer en duurder en
raakt meer mensen. Ik snap dat het als alternatief wordt onderzocht, maar dit gaat zoveel weerstand opleveren
dat ik denk dat dit het volgens mij echt niet gaat worden.â€™â€™
De lokale partij Bloeiend Hillegom vindt het spoortracÃ© â€™ronduit slechtâ€™ en verbaast zich erover dat de
gemeenteraad hierover niet eerder is geÃ¯ nformeerd. De raad staat volgens Bloeiend Hillegom nu maar
Ã©Ã©n ding te doen: direct laten weten dat het spoortracÃ© wat Hillegom betreft niet aan de orde is.
Gedeputeerde Staten van beide provincies kiezen nu overigens definitief voor een nieuwe weg tussen Hillegom
en Bennebroek. Het alternatief van het platform NOG Beter om een aantal verspreide maatregelen te nemen
scoort wel beter voor de Bollenstreek dan de Duinpolderweg, maar slechter voor Zuid-Kennemerland. Het heeft
daarom â€™geen inhoudelijke meerwaardeâ€™ om het hele NOG Beter-plan mee te nemen in het MERonderzoek.
Willem Backx van het platform is teleurgesteld, maar wijst erop dat het idee om de Duinpolderweg via de
Weerlaan door te trekken naar de Driemerenweg wÃ©l worden meegenomen in de MER-studie. Dat geldt niet
voor het idee om de N207 door te trekken naar de N206, hoewel de Zuid-Hollandse Staten dat wel eerder dit
jaar eisten.
(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden

Naar boven
Uitgeest wil N203 verleggen - Noordhollands Dagblad
22-12-2014 /pagina ALK_Regio_03 /editie ALK /auteur HDC Media
Uitgeest De gemeente Uitgeest wil best meebetalen aan de aansluiting van de snelweg A8 (naar
Zaandam/Amsterdam) op de A9. Maar dan moet wel de provinciale weg N203, van Limmen naar Uitgeest,
worden verlegd.
Die nieuwe weg moet dan uitkomen bij de aansluiting Uitgeest-Noord op de A9. De huidige weg zou in 2016
moeten worden gerenoveerd. ,,Maar dat geld kan dan in de nieuwe weg worden gestoptâ€™â€™, aldus
wethouder Schouten van ruimtelijke ordening. Uitgeest heeft meer voorwaarden gesteld voor de bijdrage: de
provincie moet zich uitspreken voor het plaatsen van het rangeerterrein voor treinen tussen Uitgeest en
Krommenie, en niet in de â€˜groene driehoekâ€™ tussen Uitgeest, Heemskerk en Castricum. Ook moet de
provincie zijn goedkeuring geven voor 96 woningen in de Limmerkoog, ten noorden van het dorp.
Als hieraan wordt voldaan, wil Uitgeest 700.000 euro bijdragen aan de aan de verbindingsweg tussen de A9 en
A8. Van de 150 miljoen euro die hij gaat kosten is 108 miljoen euro toegezegd. De rest is nog niet gedekt. In
2018 moet de bouw starten.
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 27 januari 2015 14:48
DL: AD/STG Statengriffie
Persbericht over uitspraak Distriport
Persbericht PNH Uitspraak Distriport.pdf

Geachte statenleden en duo-commissieleden,
Op verzoek van GS zend ik hierbij aan u door een persbericht van de provincie over een gerechtelijke uitspraak van
vandaag in de zaak Distriport. Naar verluidt ontvangen wij later op de dag de brief hierover van GS aan PS met een
toelichting op het vonnis die wij uiteraard onder uw aandacht zullen brengen.
Met vriendelijke groet,

Dreef 3, 2e etage
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
T:023-5143862
.
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Rechter stelt provincie opnieuw in het gelijk
inzake Distriport
27 januari 2015 - Nieuwsartikel
In het voorjaar van 2011 heeft de provincie Noord-Holland de samenwerking met de beoogde
ontwikkelaars van bedrijventerrein Distriport aan de Jaagweg in Avenhorn opgezegd.
De ontwikkelaars, De Peyler en Zeeman, hebben de rechter gevraagd deze beslissing ongeldig
te verklaren. In mei 2013 heeft de rechtbank al geoordeeld dat de ontbinding van de
samenwerking rechtsgeldig was. Hiertegen zijn De Peyler en Zeeman in beroep gegaan. Het
gerechtshof heeft de provincie op 27 januari 2015 opnieuw in het gelijk gesteld en daarbij de
De Peyler (nu Ooms) en Zeeman veroordeeld tot het betalen van een voorschot ad  2,3
miljoen.
Gedeputeerde Economische Zaken, Jan van Run is tevreden met de uitspraak, maar betreurt
de gang van zaken: “Liever hadden wij gehad dat in goede samenwerking tussen 2008 en
2010 Distriport gerealiseerd was. Wij hebben de samenwerking beëindigd omdat de afspraken
niet werden nagekomen. Gelukkig heeft de rechter nu opnieuw bevestigd dat de provincie
daarmee juist gehandeld heeft. ” De uitspraak van het gerechtshof geeft Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland tevens aanleiding om te onderzoeken hoe groot de geleden schade voor de
provincie precies is en die claim bij De Peyler (nu Ooms) en Zeeman neer te leggen.
De provincie Noord-Holland kocht in 2007 en 2008 van De Peyler en Zeeman in totaal 112 ha
met de bedoeling deze gronden op korte termijn weer terug te leveren aan de Distriport CV
waar deze partijen samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)
aandeelhouder in zijn. Op deze manier zou het project kunnen profiteren van een gunstige
belastingregeling. In de overeenkomst werd eveneens vastgelegd dat teruglevering van de
gronden zou plaatsvinden als de gronden als ‘fiscaal bouwrijp’ zouden zijn aan te merken.
Begin 2010 werd voldaan aan de fiscale ‘bouwrijpheidseis’ en werden de ontwikkelaars voor
het eerst gemaand om de gronden terug te kopen. De uiterste termijn die de provincie daarbij
stelde was 1 november 2010. Na deze datum hebben de ontwikkelaars bij verschillende
overleggen steeds alternatieve financieringsvarianten aangedragen. Die vroegen steeds een
inzet van de provincie die anders was dan overeengekomen in de overeenkomst en waren
bovendien steeds risicovoller voor de provincie. Ook werd geen aanstalten gemaakt om de
gronden terug te kopen. De provincie heeft daarom begin 2011 besloten verder af te zien van
de samenwerking met deze partijen.
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

woensdag 28 januari 2015 08:08
Remkes, dhr. J.W. (Johan); Bond, dhr. J.H.M. (Jaap); Geldhof, mw. ing. J. (Joke);
Post, mw. E. (Elisabeth); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Sweet, mw. drs. E.M. (Elvira);
Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd); Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van;
Provincie krijgt gelijk in kwestie Distriport

Noordhollands Dagblad
Provincie krijgt gelijk in kwestie Distriport
28 januari 2015
door Martin Menger
Berkhout De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman moeten de provincie Noord-Holland om te beginnen een
schadevergoeding van 2,2 miljoen euro betalen. Het gerechtshof heeft daarmee de weg vrij gemaakt voor een
grotere claim van het provinciaal bestuur. De schadeclaim die de twee bedrijven op hun beurt hadden ingediend
tegen de provincie is door het Amsterdamse Hof afgewezen.
Het geplande bedrijventerrein Distriport bij Berkhout werd inzet van een juridisch steekspel, toen de
projectontwikkelaars de grond die ze aan Noord-Holland om fiscale redenen hadden verkocht, niet wilden
terugkopen. Daarop ontbond de provincie het koopcontract. De ontwikkelaars stapten vervolgens naar de rechter:
zij vinden dat zij schade hebben geleden. Noord-Holland deed hetzelfde en heeft nu gewonnen in hoger beroep.

De totale schade door de zaak Distriport wordt door de provincie op veertien miljoen euro geschat. Het Hof vindt nu
dat een voorschot van 2,2 miljoen euro op zijn plaats is.
Regionaal 8: Echte afrekening Distriport is nog hoger
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
De echte afrekening van Distriport is nog hoger
28 januari 2015
Vervolg van voorpagina
Berkhout De eerste â€™rekeningâ€™ die voor het afketsen van bedrijventerrein Distriport moet worden betaald, is
ruim 2,2 miljoen euro. De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman draaien daar volgens het gerechtshof voor op.
Maar daarmee is de kous nog niet af.
Eerder werd al duidelijk dat de provincie volgens een eerste schatting de geleden schade door het fiasco op 13,8
miljoen euro heeft getaxeerd. Nu het Amsterdamse hof de provincie in het gelijk heeft gesteld, komt volgens
gedeputeerde Jan van Run stap twee. Wat hem betreft gaan Gedeputeerde Staten onderzoeken hoe groot de
geleden schade nu precies is. Dat wordt dan de uiteindelijke claim richting de ontwikkelaars.
In 2008 waren de kemphanen nog zakelijke partners. Achter Berkhout werd 112 hectare grond gekocht, bedoeld
voor een nieuw terrein voor de distributiebedrijven. Om de omzetbelasting zo laag mogelijk te houden, werd
besloten dat Noord-Holland de grond van de ontwikkelaars zou overkopen. Wanneer deze dan volgens de wet
â€™bouwrijpâ€™ zouden zijn, was dezelfde transactie in omgekeerde volgorde afgesproken. In 2010 ging dat mis,
omdat de ontwikkelaars gezien de instortende markt geen trek meer hadden in dat financiÃ«le risico.
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Vier rechtszaken verder lijkt het pleit nu beslecht. De provincie heeft al beslag laten leggen op andere dure
bouwgrond om de claim veilig te stellen. ,,Ik had liever gezien dat we het oude plan gewoon hadden
uitgevoerdâ€™â€™, aldus Van Run in een reactie. ,,Goed dat het hof nu ook vindt dat wij juist hebben
gehandeld.â€™â€™
(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

donderdag 29 januari 2015 14:52
DL: AD/STG Statengriffie;
Fractie CDA;
Fractie GroenLinks
Noord-Holland; PvdA Noord-Holland;
VVD Statenfractie NH;

Onderwerp:
Bijlagen:

Brief GS over arrest Distriport
Arrest Distriport.pdf

Beste leden van PS,

Afgelopen dinsdag heeft u van d
een mail ontvangen met daarbij een persbericht van de provincie over
een gerechtelijke uitspraak in de zaak Distriport.
Hij schreef daarbij dat de griffie nog in afwachting was van een brief van GS aan PS met een toelichting op het
vonnis.
Deze brief is nu bij de Statengriffie binnengekomen en als bijlage bij deze mail gevoegd.

Met vriendelijke groet,

T (023) 514 3756
Bezoekadres: Dreef 3 2012 HR Haarlem
Postadres: Postbus 3007 2001 DA Haarlem
www.noord-holland.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 30 januari 2015 10:06
Brief GS over arrest Distriport met bijlage
brief Arrest Distriport met bijlage.pdf

Geachte Statenleden,
Per abuis heeft u gister enkel de brief over Arrest Distriport ontvangen. Bij deze ontvangt u het volledige document
inclusief de bijlage.
Met vriendelijke groet,

Administratief medewerker â€“ Statengriffie
T (023) 514 5198
Dreef 3 2012 HR Haarlem
www.noord-holland.nl

Van:
Verzonden: donderdag 29 januari 2015 14:52
Aan:
CC: DL: AD/STG Statengriffie;
Fractie CDA;
Holland; Fractie PVDA;

Fractie GroenLinks NoordVVD Statenfractie NH;

Onderwerp: Brief GS over arrest Distriport
Beste leden van PS,

Afgelopen dinsdag heeft u van de hr. Vrijburg een mail ontvangen met daarbij een persbericht van de provincie over
een gerechtelijke uitspraak in de zaak Distriport.
Hij schreef daarbij dat de griffie nog in afwachting was van een brief van GS aan PS met een toelichting op het
vonnis.
Deze brief is nu bij de Statengriffie binnengekomen en als bijlage bij deze mail gevoegd.
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Met vriendelijke groet,

T (023) 514 3756
M
Bezoekadres: Dreef 3 2012 HR Haarlem
Postadres: Postbus 3007 2001 DA Haarlem
www.noord-holland.nl
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