
Het doel van de ontwikkelrichtingen is 

ervoor te zorgen dat het ook na 2050 goed 

en fijn wonen is in de kop van Noord-

Holland. De regisseur van dit proces, 

AT Osborne, heeft de uitkomsten van 

het traject vastgelegd in de deze maand 

gepubliceerde rapportage: Maritiem cluster 

Den Helder, Toekomstbestendige stad en 

haven voor de Kop van Noord-Holland. 

Het rapport kunt u hier downloaden. 

De ontwikkelrichtingen worden de 

komende maanden verder besproken met 

buurgemeenten, met het bedrijfsleven, 

inwoners en maatschappelijke organisaties. 

Opgaven, knelpunten en kansen

De regio Kop van Noord-Holland heeft 

te maken met een groot aantal opgaven, 

knelpunten en kansen. Havenontwikkeling, 

de benodigde uitbreiding van de 

Koninklijke Marine, bereikbaarheid, 

energietransitie, klimaatbestendigheid en 

maritieme stadsontwikkeling zijn daarin de

belangrijkste thema’s. Omdat de ruimte in 

het Maritiem cluster schaars is, worden al 

deze thema’s in gezamenlijkheid bekeken 

en opgepakt. 

Vervolgproces

De rapportage van AT Osborne is het 

vertrekpunt van de verdere ontwikkelingen 

in het Maritiem cluster Kop van Noord-

Holland. De uitkomsten worden besproken 

met gemeenten in de regio, met het 

georganiseerd bedrijfsleven, de diverse 

ministeries, het Hoogheemraadschap 

en andere maatschappelijke partijen in 

het gebied. Parallel daaraan wordt er 

verdiepend onderzoek op een aantal 

onderwerpen gedaan. De rapportage 

van AT Osborne vormt vervolgens 

de basis voor het bestuursakkoord 

met alle betrokken overheden. In dit 

bestuursakkoord komen afspraken met alle 

betrokken overheden over gezamenlijke 

ambities voor het Maritiem cluster Kop van 

Noord-Holland in de komende jaren.

In gesprek met inwoners

Het rapport is bovendien de basis om met 

inwoners en andere belanghebbenden in 

gesprek te gaan. Dat gebeurt binnenkort 

via Ingesprek.denhelder.nl. 

Volgende stap in ontwikkeling 
Maritiem cluster 
Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van en het gebied rondom 
de haven in Den Helder: het Maritiem cluster. De afgelopen maanden hebben de 
gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine -samen met 
andere belanghebbende partijen in de regio- gewerkt aan ontwikkelrichtingen voor 
de haven op de korte (2030) en lange termijn (2050).
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Het Maritiem cluster is de verzamelnaam 
voor alle activiteiten rond de marinebasis, 
de haven en de zee. En hier speelt van 

alles. De gemeente Den Helder, de 
Koninklijke Marine en de provincie Noord-

Holland zetten samen de schouders 
onder de toekomst Maritiem cluster. 

Met deze nieuwsbrief houden wij u op 
de hoogte van het proces en andere 

onderwerpen in het Maritiem cluster die 
daarmee verband houden.

Wij zien een aantal ontwikkelingen 

nadrukkelijk in samenhang met elkaar, 

wat leidt tot een drietal sleutelopgaven,  

de zogenoemde clusteropgaves voor: 

1. Nieuwe Diep-Nieuwe Werk 

2. Harssens en omgeving 

3. Kooypunt/Kooyhaven 

https://www.denhelder.nl/dsresource?objectid=101834d8-280e-41d3-b313-93da8df36f3d&type=pdf&&
http://Ingesprek.denhelder.nl.


U krijgt deze nieuwsbrief omdat u belangstellende bent van 

het Maritiem cluster. Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te 

sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden.  

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur ze naar:

ontwerp-maritiem-cluster@noord-holland.nl.

Kopij aanleveren

Heeft u ook nieuws voor deze nieuwsbrief? U kunt uw kopij 

mailen naar Maria de Wit: m.de.wit@denhelder.nl.

Wilt u ook nieuwsbrieven Maritiem cluster ontvangen?

Hebt u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen, 

maar wilt u deze voortaan ook rechtstreeks ontvangen? 

Meld u hier aan voor deze nieuwsbrief.

Afmelden voor deze nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Klik dan hier om u af te melden.

Het Maritiem cluster 
in drie minuten
Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals 

zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), havens, marine 

en maritieme dienstverlening. In dit filmpje leggen we in drie 

minuten uit wat er allemaal speelt in het Maritiem cluster en 

met welke opgaven we aan de slag gaan.

Wij nodigen u uit de nieuwsbrief te delen met andere 

geïnteresseerden. Mocht u belangrijke onderwerpen in de 

nieuwsbrief missen, lees dan onderaan de nieuwsbrief 

hoe u onderwerpen aan kunt dragen.  

Raads- en 
commissieleden 
geïnformeerd over 
Maritiem cluster
Op maandag 4 april 2022 was de 
introductiedag voor maar voor alle 
raads- en commissieleden die in maart 
2022 zijn benoemd. Die avond zijn ook 
zij geïnformeerd over de ontwikkelingen 
van het Maritiem cluster en de 
betekenis voor de regio. 

Bijgaande banner was inzet van gesprek 
tussen de betrokken ambtenaren en de 
raads- en commissieleden. Het leverde 
interessante gesprekken op.

Over het  
Maritiem cluster
De ontwikkeling van het Maritiem 
cluster met verschillende partijen biedt 
kansen om zowel de haveneconomie 
als de maritieme stadsontwikkeling een 
stevige impuls te geven. 

De strategisch gelegen haven van 
Den Helder en het grotere Maritiem cluster 
kan en wil daarmee een belangrijke 
bijdrage leveren aan de nationale belangen 
energietransitie en nationale veiligheid. 
Dit is niet alleen belangrijk voor Nederland, 
maar ook voor de regio en Den Helder. 
Een sterk Maritiem cluster betekent 
namelijk ook een sterke regio, met meer 

bedrijvigheid, werkgelegenheid, kennis en 
daarmee ook een sterker vestigingsklimaat 
voor bewoners en ondernemers.

De maritieme schuifpuzzel
Eind maart 2022 gaven gedeputeerde Zita Pels, wethouder Kees Visser en admiraal René Tas een interview over de ontwikkelingen in  
het Maritiem cluster. Het resultaat: een aantal uitgebreide artikelen in het Noord-Hollands Dagblad. Het artikel (door journalist Casper Duin) 
is hier te lezen. 

Introductiebijeenkomst nieuwe raads- en commissieleden
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