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Betreft: Voorstel Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Aanleiding 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) heeft op 19 februari 2018 
aangegeven dat het kabinet wil bijdragen aan het aanpakken van regionale opgaven. Dat doet ze met 
Regio Deals en met een inzet van de Regio Envelop van€ 950 miljoen. In 2018, bij de tweede tranche 
Regio Deals, hebben de Provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder een voorstel ingediend. 
Bij de beoordeling is dat voorstel afgewezen. 

De minister van LNV heeft nu met haar brief van 6 september 2019 een uitwerking gegeven voor de 
derde tranche Regio Deals. Deze keer is ca.€ 180 miljoen euro beschikbaar. In samenwerking met de 
provincie Noord-Holland is de afgelopen periode een nieuw in te dienen voorstel gemaakt (zie bijlage). 
We vinden het belangrijk de kansen te pakken die een Regio Deal biedt om zo het maritieme cluster in 
Den Helder en de civiel-militaire samenwerking een impuls te geven. 

Het voorstel voor de Regio Deal 
Aspecten waarop het vorige voorstel is afgewezen (zoals te weinig concreet en niet te realiseren op 
korte termijn), zijn in het nieuwe voorstel meegenomen. De projecten zijn verzameld in afstemming 
met de partijen die daar al mee bezig zijn. 

Deze Regio Deal richt zich op het maritieme cluster door het versterken van onderwijs en 
arbeidsmarkt en zet gelijktijdig in op de klimaat en energieopgave. De regionale economie wordt zo 
versterkt, die op haar beurt zorgt voor een verdere versterking van de brede welvaart. De 
beleidsdoelen waar het voorstel een bijdrage aan wil leveren zijn op hoofdlijn: 

Meer kansen op de arbeidsmarkt 
Aantrekken van hoger opgeleiden 
Tegengaan van vergrijzing en het faciliteren van vergroening 
Versterken van de huidige samenwerkingsverbanden op maritiem innovatiegebied 
Specifieke aandacht voor de toekomstige elektriciteitsvoorziening in Noord-Holland Noord 

Om de doelen te realiseren, zijn projecten geïdentificeerd die in meer of mindere mate op dit moment 
al in ontwikkeling zijn. De projecten vallen onder drie programmalijnen: 
a. Meer samenwerking (KM, bedrijfsleven, kennisinstellingen) op maritiem innovatiegebied 
b. Ontwikkeling van de waterstofeconomie 
c. Verbreden onderwijsaanbod als drager voor de noodzakelijke veranderingen 

Voor de eerste twee lijnen is de aanpak ongeveer hetzelfde. Voor beide zien we een overkoepelende 
organisatie of platform dat zorgt voor regie, samenhang, coördinatie en uitvoering van projecten die 
daaronder plaatvinden. 

Voor a): het Maritime Emerging Technologies Innovation Park - Noord-Holland (METIP-NH) met 
daaronder onder meer het project Maritime Drones Initiative, een nauwe samenwerking met de 
Koninklijke Marine. 

Voor b): een platform waterstofeconomie met daaronder het opzetten van een Maritieme H2 proeftuin 
waarin diverse projecten tot uitvoering worden gebracht die nu al worden opgezet zoals een waterstof 
vulstation op Kooyhaven en de ontwikkeling van elektrisch waterstof aangedreven vaartuig(en). Onder 
deze programmalijn vallen ook de eerste stappen richting een blauwe waterstof fabriek in de regio. 

De derde lijn gaat over onder meer het opzetten van een Associate Degree voor Maritieme Techniek 
in de regio. Dat is een waardevolle volgende stap in de verbreding van het onderwijsaanbod. 
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Cofinanciering 
Vanuit de Regio Deal wordt maximaal 50% van de benodigde financiële investeringen bijgedragen. 
Betrokken overheden en partners moeten zorgen voor cofinanciering. De programmalijn voor het 
opzetten van het Maritime Emerging Technologies Innovation Pare Noord-Holland (METIP) beoogt 
een incidentele gemeentelijke bijdrage van globaal€ 750.000 euro te verdelen over meerdere jaren. 
Omdat het voorstel voor 1 december moet zijn ingediend, is er geen mogelijkheid de raad vooraf te 
vragen de cofinanciering beschikbaar te stellen. Daarom zullen we pas op het moment dat er een 
positief besluit van het ministerie van LNV is, u met een raadsvoorstel vragen de benodigde 
cofinanciering beschikbaar te stellen. 

Vervolg 
Ons voorstel is in gecomprimeerde vorm ingediend via het officiële online-aanmeldformulier. 
Daarnaast hebben we het uitgebreide voorstel (zie bijlage) separaat aan het ministerie van LNV 
toegezonden. 

Op basis van een afwegingskader vindt vanaf 1 december een analyse plaats van de voorstellen door 
de minister van LNV en de betrokken vakdepartementen. Daarna bepaalt de minister in overleg met 
de minister van BZK en de betrokken bewindspersonen begin 2020 welke voorstellen ze voornemens 
is om samen met Rijks- en regiopartners verder uit te werken tot Regio Deals. 

Op basis van het ingediende voorstel van de regio wordt vervolgens door een gezamenlijk Rijk-Regio 
overleg gedurende enkele maanden toegewerkt naar een Regio Deal. De toekenning van de 
uiteindelijke financiële bijdrage aan een Regio Deal uit de Regio Envelop vindt bij afronding van het 
vervolgtraject plaats, wanneer de Regio Deal wordt gesloten. De minister is voornemens de Regio 
Deals medio 2020 aan te gaan. 

Den Helder, 27 november 2019. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

s--..,, ........ ....... .__ 
Robert Reus 

Bijlage: voorstel Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland 
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