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JAARVERSLAG 2016 
 

Onzichtbaar zichtbaar 

Met gepaste trots sturen wij u hierbij ons online jaarverslag 2016. We zijn trots op wat ondernemers in 

Noord-Holland Noord afgelopen jaar hebben bereikt, op provincie en gemeenten die zorgen dat die 

ondernemers kunnen groeien en dat de regio bijvoorbeeld nog aantrekkelijker wordt voor toeristen en ook 

wel een beetje op onszelf, dat we dat achter de schermen mogelijk kunnen maken.  

 

Ons doel is om economische groei en werkgelegenheid te creëren. En dat lukt, getuige dit jaarverslag. Het 

resultaat van ons werk is echter niet altijd uit te drukken in getallen. Ons werkveld is heel breed. We 

zorgen dat ondernemers subsidies krijgen voor hun innovaties, we zorgen dat gemeenten goede 

bedrijventerreinen hebben zodat bedrijven zich daar graag vestigen, ook van buiten de regio. Een goed 

voorbeeld daarvan is de komst van Microsoft naar Middenmeer. Economische voorspoed heeft ook te 

maken met innovatiekracht, investeringen en export. Daarin scoort de regio goed. 

 

Dit resultaat reikt verder dan alleen de gemeente waarin een bedrijf gevestigd is. Het straalt af op de rest 

van de regio. Dat Alkmaar bijvoorbeeld een Energy Innovation Park heeft, is ook goed voor de omliggende 

gemeenten. Werknemers komen immers uit een veel groter gebied. Bovendien leidt elke vestiging en elke 

vorm van groei tot meer indirecte werkgelegenheid voor toeleveranciers, bouwers etc. Die cijfers tellen we 

niet mee, omdat die moeilijk kwantificeerbaar zijn, maar onbelangrijk zijn ze zeker niet. 

 

In de tien jaar dat wij bestaan, heeft de regio een positieve groei doorgemaakt en hoewel dat niet allemaal 

aan NHN is toe te rekenen, hebben we in veel gevallen een sleutelrol gespeeld. Variërend van de 

oprichting van SeedValley tot de duurzame energie projecten rond Alkmaar en onze nauwe samenwerking 

met de haven in Den Helder rond de offshore. Er is veel meer samenhang in de regio en meer focus op 

belangrijke speerpunten, zoals de agribusiness, water, offshore, duurzame energie en toerisme, waarin we 

nationaal en internationaal voorop (kunnen) lopen. 

 

We kunnen deze resultaten niet alleen op ons conto schrijven. Ook dat zult u zien in dit jaarverslag. Op 

allerlei fronten werken we op een plezierige manier samen met partners. We zijn blij met ons mandaat om 

samen deze unieke regio zichtbaar te maken en een uitstekend vestigingsklimaat, verdere 

gebiedsontwikkeling en innovaties te blijven stimuleren. Ons online jaarverslag is te vinden op: 

www.jaarverslag2016.nhn.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Thijs Pennink 

directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
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