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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 NoordHolland 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.

Op weg naar een
toekomstbestendige stad en haven
In de eerste nieuwsbrief Maritiem cluster (17 mei 2021) gaf ik aan dat de haven en
de aangrenzende bedrijven van grote betekenis zijn voor de Kop van Noord-Holland.
En dat de economische mogelijkheden van dit gebied wat ons betreft optimaal benut
worden, op weg naar een toekomstbestendige regio.
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Intentieovereenkomst
‘Vervolg Ontwikkeling
Maritiem cluster’

Alle partijen zijn zeer verheugd met deze vervolgstap in de
samenwerking. Deze intentieovereenkomst is een blijk van steun
aan elkaar waarbij wij de intentie uitspreken om gezamenlijk, en
ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, de kansen voor het
havengebied van Den Helder verder te onderzoeken en uit te
werken. En daarbij besluitvorming voor realisatie voor te bereiden.

Het ministerie van Defensie, provincie Noord-Holland
en gemeente Den Helder hebben begin deze maand de

De ondertekening door de staatssecretaris van Defensie vormt een

Intentieovereenkomst ‘Vervolg Ontwikkeling Maritiem Cluster

bestuurlijke bekrachtiging die de inzet richting andere ministeries

Den Helder getekend.

en uitvoerende rijksdiensten ondersteunt.
Met de ondertekening van deze
overeenkomst markeren we
het startpunt voor de volgende
fase in onze samenwerking op
weg naar een Bestuursakkoord.
Daarin vormen het langetermijnperspectief en het
schetsontwerp de basis voor
de organisatie van het vervolg.

Nieuw Kustwachtcentrum
De Kustwacht is een samenwerkingsverband waarin zes
ministeries en verschillende diensten met elkaar samenwerken.
Voor deze ministeries voert de kustwacht verschillende taken uit.
Van search en rescue tot rampenbestrijding, van grensbewaking
tot toezicht op visserij en milieu. De aansturing van al die taken
wordt ondergebracht in een nieuw Maritiem Operatiecentrum
(MOC). Het nieuwe MOC Kustwacht wordt hèt operationele
centrum voor alles wat er in, op en boven de Noordzee
gebeurt. Vanuit twee nieuwe gebouwen op de Marinebasis
in Den Helder werken na realisatie verschillende overheidsdiensten met elkaar samen. Een aanwinst voor Den Helder.
Peter van den Berg van de Koninklijke Marine: “De Kustwacht was
al gevestigd in Den Helder. Zij maakten gebruik van de ruimte in
het hoofdkwartier van de Admiral Benelux. Deze ruimte voldoet niet
meer. Het takenpakket van de Kustwacht is in de loop der jaren
fors toegenomen. De ontwikkelingen op het gebied van maritieme
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veiligheid op de Noordzee en de groei van de windmolenparken

Marineterrein ‘Nieuwe Haven’ in Den Helder: een hoofdgebouw

vragen om een nieuw, hypermodern hoofdkwartier speciaal voor

en een locatie voor uitwijk van het operationeel centrum,

de Kustwacht.”

verbeterde opleidingsfaciliteiten èn voorzieningen voor continue
doorontwikkeling van de ICT-middelen. Peter van den Berg: ”Het
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nieuwe Kustwachtcentrum is niet alleen een welkome aanwinst

waarin huisvesting en ICT nauw met elkaar verweven zijn. Hier wordt

voor ons als Koninklijke Marine. Voor Den Helder betekent het meer

de informatie van alle Kustwachtpartners bij elkaar gebracht en
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geanalyseerd. Moderne ICT-voorzieningen maken het mogelijk om
informatie snel te analyseren en met elkaar te delen. Een beter

Planning

beeld van de situatie maakt meer informatie gestuurd optreden

Na een periode van politieke besluitvorming en voorbereidingen is

mogelijk. Van den Berg: “De Kustwacht zal nog beter in staat zijn
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nodig ondersteuning te verlenen bij incidenten, rampen en crises.”

is de Kustwacht klaar voor de toekomst.

Strategische uitgangspunten
Helder(s) vertrekpunt voor de ontwikkeling van het Maritiem cluster
“De haven is de economische,
sociaal-culturele en historische
rode draad door Den Helder.”
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U krijgt deze nieuwsbrief omdat u belangstellende bent van
Wij nodigen u uit de nieuwsbrief te delen met andere

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

geïnteresseerden. Mocht u belangrijke onderwerpen in de

sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Hebt u

nieuwsbrief missen, lees dan onderaan de nieuwsbrief

vragen of opmerkingen? Stuur ze naar ontwerp-maritiem-

hoe u onderwerpen aan kunt dragen.

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.

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.

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.
www.denhelder.nl/maritiemcluster

