
Hoe een  
onbekende  
regio kansrijk  
kan zijn   
 



ONTWIKKELINGSBEDRIJF 
NOORD-HOLLAND NOORD 
 
DOEL:  
Binnenhalen investeringen en bedrijvigheid naar Noord- 
Holland Noord. 
 
ONDERNEMERSGERICHTE AANPAK 
 
ACTIVITEITEN: 
• Regiomarketing  
• Ondernemers- en vestigingsklimaat 
• Regionaal Servicepunt 
 
AANDEELHOUDERS: 
• 19 gemeenten in Noord-Holland Noord 
• Provincie Noord-Holland 

 
 

 



Ondernemers gerichte 
benadering 
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Infographic Noordvleugel 
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NH-Noord: 
agribusiness, energie, 

maritiem & marien, 
leisure, health 

Flevoland: 
agribusiness, visserij, 

zorg, high tech 
(composieten) 

Utrecht: creatieve industrie, 
financiële en zakelijke dien-
sten, life sciences, health, 
duurzaamheidseconomie 

MRA: maakindustrie, 
creatieve sector, food & 
flowers, logistiek, ICT/e-

science, fin/zak. diensten, 
toerisme en congressen, life 

sciences & health 

Een kwart van de MKB-ondernemingen 
in de speerpuntsectoren bevindt zich in 

West-Nederland-Noord 
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Groei MKB in bouw en 
logistiek blijft achter 

 
NB: Groei agrofood is deels ‘admi-
nistratief’ doordat agrarische 
bedrijven sinds augustus 2008 
ingeschreven moeten zijn bij de 
KvK  
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Economisch DNA Noord-
Holland Noord 
 

 
 

 
 
 

DRAGERS VAN DE ECONOMISCHE CONCURRENTIEKRACHT 
 
• Topsectoren Ook in NHN in economie. In NHN relatief veel buitenlandse 

investeringen offshore olie, gas en wind en uitgangsmaterialen 
• Industrie Sterk vertegenwoordigd in maakindustrie, niches en innovatief, 

internationaal. Verspreid in gebied en bedrijventerreinen. 
• Agrofood en tuinbouw Belangrijke sector in NHN, sterke relatie met logistiek 

en handel. Relatief veel vestigingen. 
• Leisure van groot economisch belang. Relatief kleine ondernemingen 
• ICT potentie voor datacentra 
• Bouwnijverheid Groot cluster Sector verkeert in zwaar weer. Kans duurzame 

energie en gebouwde omgeving 
• Energie & offshore Relatief kleine sector met veel relaties met de industrie. 

Ruimtelijke concentratie in Den Helder 
• Retail grote sector in problemen die voor de opgave staat in te spelen op 

veranderende markt. Herstructureringsopgave 
• Zorgsector omvangrijke sector met sterke verbinding tussen ‘cure’ en ‘care’ 

en life sciences 
• Life sciences Relatief in omvang beperkte groep.  Beperkt met Holland 

Health 

 



 
 

- Kennisinfrastructuur: universiteiten, hogescholen en 
researchinstituten met een hoog niveau in de nabijheid 

- Goede internationale en nationale connectiviteit en 
investeringen in bereikbaarheid via lucht, weg, water, 
spoor en digitaal  

- Samenwerking triple helix geformaliseerd in de boards 
 - Prettig woon- en werkklimaat: divers en goed bereikbaar 

voor bevolking en werknemers 
- Nabije ligging metropoolregio 
- Ruimte 
- Relatief goed bereikbaar 
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- Relatief grijze beroepsbevolking 
- Lage mate R&D-investeringen 
- Versnippering en bestuurlijke drukte; discrepantie tussen 

economische en bestuurlijke schaalniveaus  
- Onvoldoende verbinding tussen publieke en private 

kennisinfrastructuur 
- Relatief geringe internationale oriëntatie van het MKB 
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- Stimuleer de nu al sterke clusters 
-Stimuleer de hoogwaardige maakindustrie: 
- Benut het huidige potentieel ten volle in de wat kleinere 

maar snelgroeiende sectoren 
- Investeer in de verbinding tussen publieke en private 

kennis, zowel op technologisch- als procesgebied 
- Stimuleer de internationale handel 
- Handhaaf en versterk de (inter)nationale verbindingen 
- Stimuleer de samenwerking tussen ondernemers en 

clusters  
- Creëer een passende schaal voor de doorzettingsmacht 

van het lokale, regionale en provinciale bestuur 

 
 

- Stimuleer de nu al sterke clusters 
-Stimuleer de hoogwaardige maakindustrie: 
- Benut het huidige potentieel ten volle in de wat kleinere 

maar snelgroeiende sectoren 
- Investeer in de verbinding tussen publieke en private 

kennis, zowel op technologisch- als procesgebied 
- Stimuleer de internationale handel 
- Handhaaf en versterk de (inter)nationale verbindingen 
- Stimuleer de samenwerking tussen ondernemers en 

clusters  
- Creëer een passende schaal voor de doorzettingsmacht 

van het lokale, regionale en provinciale bestuur 

 
 

- De Nederlandse economie groeit traag, evenals de 
Europese. In toenemende mate liggen de kansen voor 
ondernemers buiten Europa 

- Versnippering: De sterke samenwerking in andere Europese 
regio’s tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheden veroorzaakt meer en meer een achterstand 

- Het aanbod van hoogopgeleid personeel  
- Vergrijzing en ontgroening 
- Te weinig beleidsaandacht 
- Ambtelijke concurrentie 
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Sterkten Zwakten 

Kansen Bedreigingen 



     Visie op de regio 

 



      Meer compact gemaakt 









MICROSOFT IN DE WIERINGERMEER; 40 ha. ; 2 miljard 



Centre of Exellence in 
Marine Innovation  

  Innovatieve nieuwe productieketens 
- Duurzame voedselvoorziening 
- Duurzame energievoorziening 

 
Ambitie 
- Een internationaal erkend Centre of Exellence in Marine 

Innovation waar marien-ecologisch (biobased) onderzoek 
en productontwikkeling plaatsvindt.  

- Het Centre of Exellence fungeert daarbij als uitvalsbasis 
voor proefopstellingen en kleinschalige productie. 
 

Integrale samenwerking 4 O’s 
- Ondernemers, Onderzoek, Onderwijs, Overheid 

 
DOEL: 
Economische kansen regio zo optimaal mogelijk benutten 
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TYPISCH NOORD-
HOLLAND NOORD 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Molens, bloemen, water, dijken, 
stranden, pittoreske dorpen 
- Binnenlandse vakanties: Het aantal 
toeristische vakanties in NHN wordt 
geschat op 600 duizend in 2012 
- Buitenlandse gasten:  6,4 miljoen 
overnachtingen (2012) 
- Recreatieve activiteiten in NHN 
door niet-regio bewoners: 

- - Kop van N-H: 4.870.254 
- - West-Friesland: 3.863.000 
- - Alkmaar e.o.: 4.628.068 
- (Bron: bezoek en imago 

NHN) 
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AMBITIE 
 
Noord-Holland Noord wordt 
nationaal bekend als de regio 
waar iedereen wil zijn om te 
wonen, werken en recreëren. 
Investeerders kijken net zo 
vanzelfsprekend naar de 
mogelijkheden in Noord-
Holland Noord zoals ze dat nu 
doen in de regio Amsterdam. 
Met als resultaat dat hier volop 
geïnvesteerd wordt en de regio 
alleen nog maar sterker wordt. 
 
 
 
 
 



ALS HET UIT NOORD-HOLLAND 
NOORD KOMT IS HET GOED, 
DAAR ZIJN WE TROTS OP EN 
DAT LATEN WE ZIEN 
Het is eigenlijk allemaal heel simpel. Alles waar Nederland (inter)nationaal bekend om  
Staat en waarvoor het gewaardeerd wordt, vindt je terug in Noord-Holland Noord. We  
doen op alle fronten mee en dat willen we uitdragen.  
 
Samen met bedrijven, overheden, instellingen en bewoners van Noord-Holland   
Noord.  




