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Betreft: Motie lobbyprojecten 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023 in de raadsvergadering van 8 juli 2018 is het college 
via een motie gevraagd de raad te informeren over bestaande lobbyprojecten. 

De lobby van de gemeente Den Helder concentreert zich op investeringen in een sterk Maritiem 
Cluster en de uitbreiding van de kritische massa van de haven. Meer concreet gaat het om projecten 
in de havenontwikkeling, maritieme stadsontwikkeling, energietransitie, bereikbaarheid en 
kennisinnovatie. De lobby bestaat onder andere uit ambtelijke en bestuurlijke gesprekken in Haarlem 
(provincie) en Den Haag (Rijk). 

Sinds het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten hebben alle gedeputeerden 
zich laten informeren, onder andere in diverse bezoeken aan Den Helder, over de 
samenwerkingsagenda tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder. Alle 
bovengenoemde onderwerpen komen daarbij aan de orde. 

De gemeente Den Helder vertegenwoordigt de Waddenkust-gemeenten in de totstandkoming van de 
Gebiedsagenda Wadden 2050. De provincie Noord-Holland neemt het voortouw in de voorbereiding 
van een Regiodeal Kop van Noord-Holland gericht op het stimuleren van innovatie en 
samenwerkingen, een breder aanbod in de onderwijsketen en het Energieprogramma. 
Den Helder is bestuurlijk en via Port of Den Helder en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
vertegenwoordigd op beurzen en meetings rond ontwikkelingen offshore wind en waterstof. De regio 
Holland boven Amsterdam profileert zich bijvoorbeeld 13 november 2019 op een stakeholderevent in 
Den Haag rond het thema kennisontwikkeling en toepassing duurzame energie. Met 
raadsinformatiebrief RI 19.0092 heeft u recent informatie ontvangen over de inzet voor een oplossing 
in de verbetering van de bereikbaarheid van Den Helder. 

Omdat bereikbaarheid een belangrijke randvoorwaarde is om leefbaarheid en economische 
ontwikkeling te bevorderen, is het noodzakelijk dat bestuurlijk en ondernemend Den Helder elkaar in 
de lobby aanvullen en versterken. Belangrijk daarin is het bestuurlijk overleg consequent, eenduidig 
en zorgvuldig te voeren om tot daadwerkelijk tot besluiten te kunnen komen. Daarnaast zijn er diverse 
overlegtafels met maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere belanghebbenden waar de 
belangen en argumenten nadrukkelijk, en vaak in de openbaarheid, onder de aandacht worden 
gebracht. 

Lobby vergt inzet van menskracht en onderbouwing van en communicatie over de propositie van Den 
Helder. In de Tussenrapportage hebben we toegelicht dat het noodzakelijk en mogelijk is om hiervoor 
middelen te reserveren. 

Graag gaan wij in op uw verzoek om informatieavonden te organiseren. Wij stellen u voor de eerste te 
plannen in januari 2020. 

Den Helder, 29 oktober 2019. 
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