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Geachte mevrouw Post en heer Bond 
 
In bijna alle rapporten m.b.t. verdere economische ontwikkeling in de Noordkop wordt de 
bereikbaarheid als een obstakel aangemerkt. De Stadspartij Den Helder zou graag eens met 
u van gedachte wisselen over het creëren van kansen op verdere economische 
ontwikkelingen in de Noordkop. 
 
Economische ontwikkeling van de ”Noordkop” (  Texel, Den Helder, Hollands-Kroon en 
Schagen) 
 
Alleen met goede verbindingen en onderlinge samenwerking  kunnen we de economische 
ontwikkelingen voor de ”Noordkop” tot verdere wasdom brengen en de leegloop tot staan 
brengen. De zorg voor openbaar vervoer, provinciale wegen, vaarwegen en fietspaden is een 
kerntaak van de provincie. In de afgelopen jaren is hier ook veel in geïnvesteerd, maar er is 
ook fors bezuinigd op openbaar vervoer. 
 
Bereikbaarheid ”Noordkop” versterken. 
 
Een efficiënt vervoersysteem is afgestemd op waar we wonen, werken en recreëren.   
De Stadspartij Den Helder bepleit daarom een geactualiseerd omgevingsplan voor de 
”Noordkop”,  waardoor de mogelijkheden tot verdere economische ontwikkelingen beter op 
elkaar worden afgestemd. Door regelmatig dit omgevingsplan te actualiseren, wordt 
duidelijkheid gecreëerd voor gemeenten in de ”Noordkop” inclusief het eiland Texel en 
kunnen wij  de bestaande mogelijkheden verder ontwikkelen en kansen benutten. 
Noord-Holland blijft een plek waar je graag woont, werkt en leeft. Water, woningbouw, 
natuur, landbouw en infrastructuur vechten om aandacht.  
 
Ontsluiting van de ”Noordkop”. 
 
Steden en stedelijke regio’s bepalen de economische kracht, met de regio Amsterdam hierin 
voorop. De aantrekkingskracht van de regio Amsterdam blijft ongeëvenaard en heeft tot 
gevolg dat deze regio steeds verder dichtslibt met alle gevolgen van dien. 
Veel steden in Noord-Holland doen het goed, maar de zorg blijft er voor de ”Noordkop”, 
omdat deze regio nog steeds te maken heeft met een achterblijvende economie en dus 
onvoldoende werk. Toch heeft de kop van Noord Holland veel te bieden en nog voldoende 
nieuwe kansen en mogelijkheden bij bv. het verder ontwikkelen van de havens, de 



luchthaven, agribusiness,glastuinbouw, energie, toerisme en ontwikkelingen m.b.t. 
windenergie en de mogelijke nieuwe aanlandingsplaats voor de TESO. Om deze 
ontwikkelingen verder te kunnen stimuleren heeft de ”Noordkop” echter wel een betere 
ontsluiting benodigd. De ontsluiting via het spoor is beperkt, omdat de verbinding tussen 
Den Helder en Alkmaar nog steeds enkelspoor is en dit de mogelijkheden van vracht per 
spoor sterk beperkt. De ontsluiting over de weg  richting afsluitdijk N99, la richting Friesland 
of ra richting Amsterdam is een 80 km weg met diverse rotondes welke lastig zijn voor het 
vrachtverkeer. De andere mogelijkheid is de ontsluiting middels de N9 richting Alkmaar, 
Amsterdam waar de ontsluiting richting Alkmaar ook een 80 km weg is. Bedrijven nemen dit 
mee in de keuze zich wel dan niet te willen vestigen in de Noordkop. Nu heeft de 
”Noordkop” te maken met verkeersproblemen omdat al de verkeersstroom zich grotendeels 
concentreert over de N9 richting achterland en zal bij de verdere ontwikkeling van de 
havens, luchthaven en de gebieden daaromheen tot problemen gaan leiden als er niets 
gebeurd. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is om op de N99 en de N9 tussen 19:00 
uur en 06:00 uur de max. Snelheid van 100  km toe te staan. 
 
Kansen en mogelijkheden. 
 
Met het niet door gaan van het plan voor het ” Wieringer randmeer” zijn er mogelijk kansen 
voor een nieuwe ontsluiting middels de N99, richting Friesland en Amsterdam, omdat een 
deel van de gronden al zijn aangekocht door de  provincie. De provincie kan hierin een 
positieve rol spelen, door mee te praten en denken in een betere ontsluiting en daardoor 
verdere ontwikkeling van de ”Noordkop”, waardoor de regio Amsterdam wat zou kunnen 
worden ontlast! De provincie zou e.e.a.  kunnen stimuleren door gemeenten bij elkaar te 
brengen en ervoor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkeling van de steden op elkaar 
aansluiten, de steden elkaar niet nodeloos beconcurreren en verbindingen tussen stad en 
land in de ”Noordkop” kunnen worden geoptimaliseerd. 
 
De Stadspartij Den Helder ziet voor de gemeenten Texel, Den-Helder, Hollands-Kroon en 
Schagen kansen voor de regio welke volgens ons heel goed aansluiten bij het nieuwe 
coalitieakkoord van de provincie. De titel van het akkoord ‘meer ruimte voor groei’ geeft aan 
wat we de komende vier jaar kunnen verwachten van de provincie en de Stadspartij wil daar 
graag in meedenken. 
 
In afwachting van uw reactie 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Namens de fractie Stadspartij Den Helder 
 
Harrie van Dongen 
 
 


