
Witte Paal 320 A, 1742 LE Schagen  |  Postbus 335, 1740 AH Schagen  |  www.okadviseurs.nl  | info@okadviseurs.nl  |  T 0224 274500

Regio Kop van Noord Holland
Blog door Bart Ouwersloot, 23 mei 2014

‘Onze’ regio, zeg maar vanaf boven Alkmaar/ Heerhugowaard, heeft het moeilijk. Den Helder, Anna Paulowna, Wieringen, 
allemaal bevolkingskrimp. Zelfs Schagen krimpt. Schagen was toch zo’n beetje wel het economisch bolwerk van de regio.  
Vele crises zijn aan onze neus voorbij gegaan, het ging hier zijn gangetje. Nu is het wel crisis en het lijkt zich maar niet  
op te lossen.

Woningbouw vindt mondjesmaat plaats, de bouwsector heeft het moeilijk. Woninginrichting en aanverwanten; allemaal 
moeilijk. Doe het zelf markt; moeilijk. Automarkt; moeilijk. Winkeliers; moeilijk. Consumentenbestedingen trekken maar 
niet aan en investeringen blijven achter. De regio kruipt niet uit de put.

Dit terwijl de regio enkele economisch relevante pluspunten had. De marine als grote werkgever, offshore industrie, het 
ECN in Petten, Mallinckrodt, het toerisme aan onze stranden. Op zichzelf was met name de combinatie tussen de grotere 
werkgevers en de daarbij behorende werkgelegenheid een sterke economische factor. Na duizenden ontslagen bij de marine, 
staat nu ook de productie van hoogwaardige medische isotopen op de tocht. Eigenaar NRG meldt dat de reactor vrijwel 
failliet zou zijn. Een faillissement zou leiden tot rond 1.500 ontslagen. Daar zit de regio bepaald niet op te wachten.

Na faillissement van Drukkerij van Ketel, Kuin Kozijnen, Beentjes, Linnea, Mulder Obdam, Urssem Bouw, Deurwaarder, het 
vertrek van Greuter, De Vries & van der Wiel, de saneringen bij Spaansen, De Leeuw, enz. enz. concludeer ik dat er maar 
weinig voor in de plaats is gekomen. 

Nieuwe projecten komen maar moeizaam tot stand, of helemaal niet. Wij zijn betrokken (geweest) bij diverse start-ups in 
de regio. Bij diverse ontwikkelingen die toerisme en recreatie kunnen faciliteren, hotels, recreatieparken, in- en outdoor 
sport- en spel faciliteiten, hoogwaardige waterbehandeling en energievoorziening. Vele initiatieven zijn niet tot wasdom 
gekomen en enkele zijn eindeloos vertraagd. De ambtenarij speelt daarin een belangrijke rol. 

Indien slechts toerisme & recreatie zou worden bezien als groeikans en banenmotor voor de regio, zouden gemeenten (de 
nieuwe Gemeente Schagen voorop) veel meer kunnen en moeten stimuleren. Zeker nu het vrijwel onmogelijk is geworden 
om ‘ontwikkeling van onroerend goed’ te financieren bij banken. Die loketten zijn allemaal dicht, waardoor bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van hotels en recreatieparken wordt gefrustreerd. Door bijvoorbeeld een bepaalde garantieregeling kan deze 
markt eenvoudig en goedkoop worden vlot getrokken.

Overigens geldt dat ook voor de ontwikkeling van de noodzakelijke nieuwe Pallas reactor te Petten. Sluiting van de huidige, 
verouderde, NRG centrale leidt tot een kostenpost voor ontmanteling van een paar honderd miljoen en aan uitkeringen 
pak ‘m beet 60 miljoen Euro per jaar. Komt nog bij verdere bevolkingskrimp en het economisch verlies aan bestedingen, 
waardoor het ineens vrij eenvoudig lijkt om problemen gewoon op te lossen. Waarom allemaal zo moeilijk doen? Door 
ambtelijk geneuzel, getreuzel en geëmmer hebben wij als bedrijf vele, vele duizenden Euro’s besteed en verloren door 
achteraf aan een dood paard te trekken door te trachten diverse initiatieven doorgang te laten vinden. Wij hebben echt 
ons steentje bijgedragen aan de wederopstanding van de regio. Als men dit politiek niet aantrekkelijk vindt, of dit indruist 
tegen regels van de Provincie, of Europa, dan zou dit eenvoudig kunnen worden gecommuniceerd. In plaats daarvan reutelt 
men maar door. Zeg gewoon dat de Kop van Noord Holland als ‘niet aantrekkelijk’ is geduid en dat ‘men’ er niets aan wil, of 
kan doen om het tij te keren. Geef dit hele gebied dan lekker ‘terug aan de natuur’, hebben alle zelfgebreide geitenwollen 
Heilsprofeten met hun lelijke sandalen en ligfietsen ook hun zin. Dan kunnen ook al die gemeente besturen, commissies en 
andere reutelaars naar huis en daar hetzelfde doen als op de gemeentehuizen; niks. Het grote voordeel voor ons is dat ze 
thuis alleen hun echtgenoten tot last zijn.


