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Regiomarketing & Acquisitie 

 

Nederlands acquisitienetwerk voor buitenlandse investeringen maakt kennis met Noord-

Holland Noord 

Op 2 en 3 november, tijdens een tweedaags bezoek aan 

Noord-Holland Noord maakten 180 medewerkers van het 

Invest in Holland Netwerk inclusief het Netherlands Foreign 

Investment Agency (NFIA), kennis met de regio. De 

jaarlijkse NFIA Masterclass werd dit jaar op 3 november 

georganiseerd in Alkmaar. Hiervoor werden niet alleen de 

binnen- en buitenlandse NFIA kantoren uitgenodigd, maar 

het gehele Invest in Holland Netwerk, bestaande uit alle 

regionale ontwikkelingsbedrijven in Nederland. Ontwikkelingsbedrijf NHN maakte van deze 

gelegenheid gebruik om aan het hele Nederlandse acquisitienetwerk te laten zien wat deze regio 

nationaal en internationaal te bieden heeft. Lees meer… 

 

Nuon tekent mega overeenkomst voor windenergie met Microsoft 

Nuon/Vattenfall ontwikkelt windmolenpark Wieringermeer om duurzame energie te leveren aan 

het datacenter van Microsoft nabij dit windmolenpark. Nuon/Vattenfall heeft een overeenkomst 

met Microsoft getekend voor het leveren van windenergie. Met deze nieuwe tienjarige 

overeenkomst ontvangt Microsoft honderd procent van de energieproductie van het nieuwe 

windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder zal worden gebouwd. De bouw zal in 2018 

beginnen en dit windpark zal vanaf 2019 elektriciteit produceren. ONHN en NFIA hebben vorig 

jaar deze, en andere mogelijke duurzame energie projecten zoals zon, geothermie en windparken 

in Nederland en de regio, onder de aandacht gebracht bij Microsoft. 

 

WindEurope Conference & Exhibition  

Van 28 tot en met 30 november 2017 vindt de WindEurope Conference & Exhibition plaats in 

Amsterdam RAI. ONHN ondersteunt North Sea Energy Gateway bij de organisatie en presentatie 

tijdens deze conferentie en beurs. NSEG en AYOP presenteren zich gezamenlijk als de Noord-

Hollandse havens waar alle ruimte, kennis, infrastructuur aanwezig is om optimaal in te spelen op 

de ontwikkelingen in de offshore wind markt. In opdracht van RVO en in het kader van de tender 

van offshore wind parken Hollandse Kust wordt een magazine ‘Offshore Wind in The Netherlands’ 

http://nhn.nl/nieuws/nederlands-acquisitienetwerk-voor-buitenlandse-investeringen-maakt-kennis-met-noord-holland-noord/
https://windeurope.org/confex2017/?ref=WindEurope
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ontwikkeld. ONHN organiseert en coordineert de presentatie van de Noord-Hollandse zeehavens 

zoals Den Helder. Het magazine zal worden gepresenteerd tijdens WindEurope. 

 

ONHN partner van KA18: Kick-Start Amsterdam 2018  

De KickStart Conferentie is een initiatief van Digital Gateway to Europe en vindt plaats op 24 

januari 2018 in de RAI Amsterdam. ONHN is samen met AgriportA7 partner van dit event om de 

vestigingsvoordelen van de regio voor met name grootschalige datacenters voor een breed 

publiek zichtbaar te maken. De jaarlijkse KickStart Europa-conferentie gaat over trends en 

investeringen in connectiviteit, datacenters en de cloud. Ontwikkelaars, financiers, ontwerpers, 

constructeurs, investeerders en ondernemers in de digitale industrie ontmoeten elkaar en worden 

op de hoogte gebracht van trends, technologie, infrastructuur, investeringen etc. Meer informatie 

en het gedetailleerde programma staan op www.kickstartconf.eu.  

 

Vestigingsklimaat & Innovatie 

Warmtenet naar Alton dichterbij 

De commissie Stedelijke Ontwikkeling van Heerhugowaard is unaniem akkoord gegaan met de 

door HVC gevraagde garantstelling aan de gemeente van € 2,5 miljoen voor het warmtenet naar 

Alton. Het definitieve besluit wordt in de aankomende raadsvergadering genomen. De start van de 

aanleg begint dan naar verwachting in januari 2018. ONHN is als gebiedscoördinator nauw 

betrokken bij deze ontwikkelingen om het vestigingsklimaat op Alton te verbeteren. Met het 

doortrekken van het warmtenet wordt het Altongebied een toekomstbestendig en duurzaam 

glastuinbouwgebied. 

Scholen maken kennis met composiet bedrijven tijdens docentenstagedagen  

Voor een betere verbinding tussen de bedrijven en nieuwe instroom van medewerkers binnen de 

sector composiet organiseert ONHN in opdracht van de zeven Westfriese gemeenten op 14 en 15 

november twee stagedagen voor docenten. Docenten Electrotechniek en Werktuigbouwkunde 

van het ROC Horizon College en Hogeschool Inholland bezoeken Schaap Composites, 2MV 

Composites, Rolan Robotics, CPT, Theuws Polyester en Futura Composites.  

Vanuit het Horizon College is aangegeven dat de behoefte bestaat om te werken aan een warme 

relatie met het bedrijfsleven, zodat de docenten snel kunnen schakelen als het gaat om 

stageplekken, afstudeerplekken en uiteindelijk ook voor de studenten voor het vinden van een 

baan. Juist vanuit het bedrijfsleven wordt de mogelijkheid gecreëerd om aan te kunnen geven 

waar voor hun de behoefte ligt.  

Het Horizon College wil ook steeds meer inzetten op de “weg van de student” dat wil zeggen dat 

de student er vrijer in is om te studeren “via het onderwijs” of juist “via de praktijk”. Daarom is de 

aanpak d.m.v. docentenstages zeer wenselijk, omdat de praktijk daardoor een stukje dichterbij 

komt. De deelnemende bedrijven werken samen in het EFRO project Valorisatie High Sector 

Composiet NH, dat mede wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Provincie Noord-

Holland. 

 

Asset Management nodig voor verduurzaming  

Asset Management – ofwel het efficiënt en effectief beheren van kapitaalgoederen – wordt  

door de industrie steeds meer verbonden aan energietransitie, circulaire economie en 

klimaatadaptie. Klaas Jan de Hart, manager peilbeheer bij het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, gaf tijdens het Asset Management Seminar op 8 november 2017 in Amsterdam 

een presentatie over de link tussen Asset Management Informatie en Duurzaamheid op Texel. Hij 

gebruikte daarvoor het Europees Interreg project LOGIC, waar ONHN projectleider van is.  

http://www.kickstartconf.eu/
http://www.kickstartconf.eu/
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ONHN ondersteunt en faciliteert het jaarlijks gehouden Asset Management Seminar en is 

betrokken bij het Asset Sustainability Centre. 

 

Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam 

Roos op ’t Veld begint als contentmarketeer voor DMO Holland boven Amsterdam 

Een nieuw gezicht bij ONHN! Roos op ’t Veld gaat voor de DMO 

Holland boven Amsterdam aan de slag als content marketeer & sales 

support. Roos zal zich voornamelijk bezighouden met de online 

omgeving van de DMO en andere ondersteunde werkzaamheden 

verrichten voor de geplande marketing activiteiten. Holland boven 

Amsterdam gaat zich ook het komende jaar inzetten voor de 

toeristische sector in Noord-Holland Noord door middel van 

verscheidene marketingcampagnes. Hiervoor zijn extra handen nodig. 

Roos pakt deze uitdaging met beide handen aan. 

 

 

 

Lobby 

Een zee van kansen voor de Kop van Noord-Holland: marine en offshore wind 

Op 1 november organiseerden Port of Den Helder, gemeente Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord en Netherlands Maritime Technology een symposium: 

‘Vervangingsprojecten Koninklijke Marine, een kans voor Den Helder.’ 

Het pas aangetreden kabinet heeft in haar regeerakkoord 

budget vrijgemaakt voor noodzakelijke investeringen in de 

grotendeels verouderde marinevloot. Voor de Koninklijke 

Marine betekent dit in ieder geval de vervanging van 

onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers. Het onderhoud 

van deze schepen gebeurt vooral in Den Helder. Het 

Marinebedrijf heeft daar de perfecte infrastructuur voor. 

Het uiterst hoogwaardige onderhoud van deze schepen 

kan een enorme impuls geven aan de economie in de Kop 

van Noord-Holland. Want het Marinebedrijf wil vanuit haar nieuwe beleid structurele 

verbintenissen aangaan met de ondernemers, kennisinstituten en het onderwijs in de regio.  

Om dit te realiseren is het van belang dat de marineschepen op eigen bodem worden gebouwd 

en zodoende ook op eigen bodem kunnen worden onderhouden. Er was groot enthousiasme en 

eensgezindheid onder de deelnemers bestaande uit overheid, ondernemers, kennis- en 

onderwijsinstellingen. ONHN heeft toegezegd het voortouw te nemen om afspraken concreet te 

maken en de samenwerking op te tuigen. 
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Agenda 

 

17 november 2017 Werkbezoek gedeputeerde Adnan Tekin aan 

Tech@Connect 

20 november 2017 Bijeenkomst financiering van innovatie door PIM en NHN 

12 december 2017 Kick Off IT Cluster 

 

http://nhn.nl/event/werkbezoek-gedeputeerde-adnan-tekin-aan-techconnect/
http://nhn.nl/event/werkbezoek-gedeputeerde-adnan-tekin-aan-techconnect/
http://nhn.nl/event/bijeenkomst-financiering-van-innovatie-door-pim-en-nhn/
http://mailchi.mp/8cbc653db936/uitnodiging-kick-off-it-cluster-12-december-2017

