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Geachte mevrouw Breukink,
Graag feliciteer ik u met de keuze van het kabinet om samen met de regio Kop
van Noord-Holland aan de slag te gaan om uw voorstel verder uit te werken tot
een Regio Deal. Het voorstel voor een Regio Deal 'Maritiem cluster Kop van
Noord-Holland'is samen met 13 andere voorstellen gekozen in het kader van de
derde tranche Regio Deals. Uw voorstel biedt een goede basis om een
vervolgtraject in te richten om te komen tot een Regio Deal. In samenwerking
tussen Rijk en Regio kunnen we hiermee uw regio een impuls geven en bijdragen
aan het versterken van de brede welvaart.
Analyse en selectie
Samen met de relevante vakdepartementen is zorgvuldig gekeken naar alle
aangemelde voorstellen op basis van het afwegingskader voor de Regio Deals
(Kamerstuk 29697, nr. 70 en Stcrt-2019-50049), een evenwichtige verdeling over
de vier landsdelen en rekening houdend met de vorige twee tranches. De
voorstellen zijn met name beoordeeld op de bijdrage aan de brede welvaart, de
meervoudigheid van de regionale opgaven, de integrale aanpak, de
beschikbaarheid van publieke cofinanciering, de governance en de
uitvoeringskracht in de regio en of de concrete te verwachten resultaten binnen de
periode 2020-2022 kunnen worden bereikt.
Het totaal van de gevraagde financiële bijdragen in de aangemelde voorstellen
overtreft ruim het beschikbare budget. Daarom kunnen niet alle goede voorstellen
worden gehonoreerd met het door hen gevraagde bedrag. Dit betekent dat in het
vervolgtraject van de Regio Deal 'Maritiem cluster Kop van Noord-Holland'uit
wordt gegaan van een indicatieve bijdrage uit de Regio Envelop van maximaal € 5
mln. Op basis van het voorstel en rekening houdend met de financiële kaders
zullen gezamenlijke keuzes moeten worden gemaakt om te komen tot een Regio
Deal.
Bij het sluiten van de Regio Deal zal inzichtelijk worden gemaakt welke definitieve
financiële bijdrage uit de Regio Envelop beschikbaar zal worden gesteld en hoe dit
in jaartranches zal worden toegekend. Het ter beschikking stellen van de
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rijksbijdrage en het sluiten van de Regio Deal is onder voorbehoud van
overeenstemming tussen Rijk en Regio.
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Betrokkenheid van alle relevante partijen bij het sluiten van een Regio Deal is van
groot belang. Dit komt onder meer tot uiting in de regionale cofinanciering.
Cofinanciering is een belangrijke voorwaarde voor een bijdrage uit de Regio
Envelop, aangezien de middelen uit de Regio Envelop een vliegwiel zijn voor
investeringen in en door de regio. Bij het hierboven beschreven indicatief bedrag
uit de Regio Envelop is minimaal 50% publieke cofinanciering vereist.
Uw voorstel
De vitaliteit van de regio Den Helder staat onder druk als gevolg van
bevolkingskrimp en een mismatch op de arbeidsmarkt. Veel jongeren trekken weg
en de kennis en expertise die het aanwezige bedrijfsleven nodig heeft is
onvoldoende beschikbaar. Belangrijke werkgevers zijn de Koninklijke Marine en de
aan de haven gerelateerde bedrijvigheid. Het Rijk investeert samen met de
gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland in het verbinden van het
onderwijs en de arbeidsmarkt zodat de mismatch op de arbeidsmarkt wordt
opgeheven. Ook de samenwerking tussen de bedrijven onderling wordt
gestimuleerd, onder andere op het gebied van maritieme innovaties. Tot slot
wordt in Den Helder geïnvesteerd in de daar aanwezige kansen die de transitie
naar een waterstofeconomie biedt. Het kabinet reserveert maximaal € 5 miljoen
voor de Regio Deal Kop van Noord-Holland.
Aandachtspunten
Tijdens de analyse zijn door het Rijk verschillende aandachtspunten gesignaleerd
die relevant zijn voor de verdere uitwerking van het voorstel tot een Regio Deal.
Als onderdeel van het startgesprek worden in ieder geval van Rijkszijde de
volgende aandachtspunten besproken, die nu niet of onvoldoende in uw voorstel
naar voren komen:
1. De breedte van de voorgestelde aanpak, breder dan alleen een
economische insteek en in relatie tot brede welvaart.
2. Het gezamenlijk vinden van focus in de aanpak, passend bij de financiële
kaders.
3. De vormgeving van de governance en commitment voor samenwerking
met regionale stakeholders.
Vervolgstappen
De komende periode gaan wij graag met u aan de slag om uw voorstel uit te
werken tot een Regio Deal. We beginnen met een ambtelijk
kennismakingsgesprek, waarbij de dealmaker uitleg geeft over het proces, de
planning en de mijlpalen. Ook blikken we vooruit naar het startgesprek waaraan
het Rijk en Regio als partners deelnemen. Het startgesprek zal plaatsvinden in de
periode van 3 tot en met 20 maart. Gezamenlijk gaan we eerst de inhoud en focus
van de deal bepalen binnen de financiële kaders. Centraal in het startgesprek
staan het ingediende voorstel van de regio, een planning op hoofdlijnen,
werkafspraken en aandachtspunten/bespreekpunten (waaronder het financiële
kader) van zowel Rijk als Regio bij de uitwerking van de Regio Deal. Wij nemen
binnenkort contact met u op om dit startgesprek in te plannen.
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De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar recente
Kamerbrief aangegeven dat zij voornemens is de deals van de derde tranche
medio 2020 af te kunnen sluiten.
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De contactpersoon voor de Regio Deal Kop van Noord-Holland, Jelle Wijnstok
(dealmaker van het team Regio Portefeuille LNV) zal spoedig contact met u
opnemen over het kennismakingsgesprek en de voorbereiding voor het
startgesprek. Zijn telefoonnummer is 06-11376380. Ik kijk uit naar het
gezamenlijk uitwerken van uw voorstel tot een Regio Deal de komende periode.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Drs. M.A.H.M. Hameleers MPA
Manager Regio Portefeuille LNV
P.S. Graag nodig ik u en uw collega's uit voor de Inspiratiedag voor de Regio
Deals op 7 april 2020 in Nieuwegein. Tijdens deze dag worden onder andere
kennissessies voor nieuwe Regio Deals georganiseerd.
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