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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 17 december 2019 
Datum GS-besluit : 14 januari 2020

Vragen nr. 98

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) over De ontwikkeling van een visie op de haven 
door de gemeente Amsterdam in relatie tot de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 en het 
coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 17 december 2019 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw 
drs. G.H. van Geffen (VVD), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Vanuit pers en stakeholders is vernomen dat de gemeente Amsterdam werkt aan een visie op de 
haven. VVD Noord-Holland is benieuwd naar de rol van de provincie Noord-Holland bij de 
totstandkoming van deze visie, en welke risico’s en onzekerheden aan de orde kunnen komen 
voor het Noordzeekanaalgebied.

In het provinciale coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken staat: ‘In de Visie 
Noordzeekanaalgebied 2040 hebben wij, met onze partners, de regionale belangen voor dit 
gebied geformuleerd. Wij beschouwen deze visie als basis voor afspraken over de zonering van 
woningbouw en (havengebonden) bedrijventerreinen en voor het gesprek over 
transformatieopgaven. Zowel de havenontwikkeling als de beschikbaarheid van voldoende 
woningen zijn van groot belang voor Noord-Holland. Als de woonopgave noodzakelijk maakt 
dat de zonering wordt aangepast, mag dit niet leiden tot afname van de benodigde maritieme 
en nautische ruimte voor (havengebonden) bedrijventerreinen. Deze ruimte is immers ook 
noodzakelijk om verduurzaming van de haven en de ontwikkeling van duurzame-energiehavens 
mogelijk te maken’. 

Daarom heeft de VVD Noord-Holland de volgende vragen:
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VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1:
Klopt het dat de gemeente Amsterdam aan een nieuwe visie voor de haven werkt?

Antwoord 1:
Ja.

Vraag 2:
Zo ja, in hoeverre is provincie Noord-Holland betrokken bij de totstandkoming van deze visie 
op de Amsterdamse haven? 

Antwoord 2:
De gemeente Amsterdam heeft de stakeholders ambtelijk, waaronder de provincie, door het 
bureau Berenschot laten interviewen om zo bouwstenen te verzamelen voor het opstellen van 
de visie.

Vraag 3:
Zo ja, hoe verhoudt deze visie zich tot de bestaande Visie Noordzeekanaalgebied 2040? In 
hoeverre wordt transformatie van haven naar woningbouw in de gemeentelijke visie 
opgenomen? Wordt de benodigde maritieme en nautische ruimte gegarandeerd? 

Antwoord 3:
De visie Noordzeekanaalgebied is uitgangspunt voor de op te stellen visie van de gemeente 
Amsterdam. Wat er precies in de nieuwe visie van de gemeente Amsterdam komt te staan is nog 
onbekend omdat deze nog opgesteld moet worden.  

Vraag 4:
Hoe kan een onzeker investeringsklimaat en een onwelkom vestigingsklimaat voor bedrijven in 
het Noordzeekanaalgebied worden voorkomen?

Antwoord 4:

Wij zien het Noordzeekanaalgebied als een economische motor voor de werkgelegenheid. Dit 
dragen wij ook uit naar de bedrijven, gemeenten, de havenbeheerders en het Rijk. Via het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied hebben wij opdracht gegeven om een gezamenlijk 
vestigingsbeleid op te stellen met als doel de internationale concurrentiepositie van het gebied 
te versterken. Uitgangspunten hierbij zijn: een gerichte selectie van bedrijven die zich op de 
bedrijventerreinen kunnen vestigen. Denk hierbij aan het versterken van circulaire economie op 
de bedrijventerreinen door per bedrijventerrein aan te geven welke bedrijven er nodig zijn om 
de ketens te kunnen sluiten. 


