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Gevraagd besluit:
Op grond van artikel 160 lid 2, en 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de Financiële
verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten in te stemmen
met het voorgenomen besluit om:
- de concept-aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025 inzake de regionale samenwerking Noord-Holland
Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen;
- de concept-dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 inzake de regionale samenwerking Noord-Holland
Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen.

Publiekssamenvatting
De gemeente Den Helder is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV (ONHN).
ONHN is als uitvoeringsorganisatie gericht op de versterking van de regionale economie. In 2016 heeft een
evaluatie plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de gemeenten de meerwaarde van ONHN ervaren en de
samenwerking hierin dus ook willen voortzetten. De samenwerkingsovereenkomst 2013-2017 krijgt een vervolg
in een aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025 en de dienstverleningsovereenkomst 2018-2025, waarvan het
meerjarenplan van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord onderdeel uitmaakt. Op deze manier wordt de
regionale samenwerking in Noord-Holland Noord en de met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor
de periode 2018-2025 vormgegeven.

Inleiding
Regionaal economische samenwerking Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
De gemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord NV geven vorm aan de regionaal economische samenwerking in de regio Noord-Holland Noord.
De betreffende gemeenten zijn aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (tezamen
51%) en de provincie Noord-Holland is dat ook (49%). Gemeente Den Helder heeft 5,88% van de aandelen. De
aansturing vindt plaats vanuit het aandeelhouderschap. En ook het BAO (Bestuurlijk Afstemmings Overleg)
Noord-Holland Noord, van de wethouders voor ruimte en economie, geeft richting aan de activiteiten en
projecten van het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is een uitvoeringsinstrument ten behoeve van de regionale samenwerking in
Noord-Holland Noord. Het wordt ingezet op de versterking van de regionale economie. Het is dan ook een
uitvoeringsorganisatie die moet meehelpen de ambities van de regio te realiseren. Zo is ONHN in 2013 gestart
met regiomarketing @Van Hollandse Bodem. Onder deze vlag is het ook het ondernemersloket voor bedrijven
die investerings- of vestigingsplannen hebben of hun activiteiten willen uitbreiden. ONHN biedt daarin kennis,
ervaring en netwerk wat de gemeenten nooit individueel kunnen bieden.
In Noord-Holland Noord hebben we vier speerpuntclusters: agri & food, energy, water & maritime, en leisure.
ONHN heeft voor deze speerpuntclusters de taak om zich te richten op Regiomarketing en
Vestigingsklimaat.
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Binnen de regiomarketing is er een taak voor de regionale acquisitie van bedrijven, en onder de regiobranding
wordt reclame gemaakt onze regio Noord-Holland Noord onder de merknaam Holland Boven Amsterdam.
Voorts heeft het Ontwikkelingsbedrijf NHN een coördinerende functie voor de regionale lobby, dat is het
opkomen voor de belangen van deze regio in Den Haag en Brussel. In deze activiteiten is het vaak verstandig
om als regio op te trekken in plaats van als individuele gemeente.
Voorts heeft het Ontwikkelingsbedrijf NHN de taak om het vestigingsklimaat naar een hoger niveau te brengen.
Dat gaat enerzijds om het behouden van, en helpen groeien van bestaande bedrijven in onze regio, en ook het
aantrekken van nieuwe geïnteresseerde organisaties om zich hier in de regio te vestigen. Voor de contacten
met ondernemers heeft het Ontwikkelingsbedrijf NHN het Ondernemersloket. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN kan
helpen met innovatie, subsidieadvies en locatieadvies. Waar er mogelijkheden zijn zal het Ontwikkelingsbedrijf
NHN de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden tot stand brengen. Door hun
grote kennis van de regio, ervaring en inzichten in het bedrijfsleven heeft het Ontwikkelingsbedrijf NHN veel te
betekenen bij bovenlokale activiteiten, en blijft daarbij overigens steeds in afstemming met de gemeente. Ook
voor bij voorbeeld de ontwikkeling en optimalisering van bedrijventerreinen is het ONHN een belangrijke bron
van kennis en uitvoeringscapaciteit.
Als voorbeeld van meerwaarde voor Den Helder is te noemen dat het Ontwikkelingsbedrijf NHN helpt bij de
acquisitie van bedrijven, en de ruimtelijke ontwikkeling van de haven en luchthaven van Den Helder en de
offshore sector, dat is immers de motor van de economische ontwikkeling in de maritieme en energiesector hier
in de Kop, met name in Den Helder. Ook de marketingstrategie onder de naam North Sea Energy Gateway
wordt door het Ontwikkelingsbedrijf NHN gefaciliteerd en uitgewerkt. Ook in de lobby voor de belangen van de
KopNH en Den Helder voor werkgelegenheid en ondernemerskansen door de komst van de windparken op de
Noordzee, is onderdeel van de inzet van het ONHN. Omdat ook behoud en aantrekken van talent tot hun taken
behoort, is het vanzelfsprekend dat het Ontwikkelingsbedrijf NHN ook betrokken is bij het Tech@Connectinitiatief, dat de versterking van de onderwijs-arbeidsmarkt in de maritieme en energiesector in de Kop van
Noord-Holland tot doel heeft

Beoogd maatschappelijk resultaat
Voortzetting van de regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord voor de periode 2018-2025
evenals de verhouding tot het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Kader
- Gemeentewet:
a) Art 160 (f), “het college is in ieder geval bevoegd (…) besluiten namens de gemeente, (…) tenzij de raad,
voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist”;
b) Art 169 (4),”(…) geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in
artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende
gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de
raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.”;
- Aandeelhouderschap (5,88%) Den Helder in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV;
- Den Helder maakt thans deel uit van de regionaal economische samenwerking in de regio Noord-Holland
Noord;
- Samenwerkingsovereenkomst ter zake de Regionaal Economische Samenwerking in Noord-Holland Noord,
van 25 april 2013.

Argumenten
De regio Noord-Holland Noord heeft grote economische potenties. Om de verzilvering daarvan te faciliteren is
de voortzetting van de regionaal economische samenwerking in Noord-Holland Noord noodzakelijk.
De uitvoeringsactiviteiten die het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord verricht in opdracht van de
aandeelhouders dragen bij aan de regionaal-economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord.
Economische potenties en kansen in Noord-Holland Noord optimaal benutten
De aandeelhouders en het Ontwikkelingsbedrijf NHN hebben op 25 april 2013 een
Samenwerkingsovereenkomst ter zake de Regionaal Economische Samenwerking in Noord-Holland Noord
vastgelegd om tot een krachtige en gecoördineerde aanpak te komen om zo de economische potenties en
kansen in Noord-Holland Noord optimaal te benutten.
Evaluatie regionale samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf NHN
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In 2016 heeft een evaluatie van de regionale samenwerking en het Ontwikkelingsbedrijf NHN plaatsgevonden
conform de afspraken in de huidige Samenwerkingsovereenkomst. Uit het evaluatierapport van Public Result,
en na consultatie van de aandeelhouders is gebleken dat de aandeelhouders de regionale samenwerking voort
willen zetten, de samenwerking verder zodanig willen vormgeven dat de potentie van de regio optimaal wordt
benut, en de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie voort willen zetten.
Aandeelhoudersovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst
Voor de vormgeving van de voortzetting van de regionale samenwerking wordt de huidige
Samenwerkingsovereenkomst 2013-2017 opgevolgd door een Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025 en
een Dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 (waarvan het concept-meerjarenplan Ontwikkelingsbedrijf NHN
2018-2025 deel uitmaakt).
Voortzetting samenwerking
a. Twee overeenkomsten
Daar waar tot en met 2017 sprake is van één samenwerkingsovereenkomst, wordt in de nieuwe periode
gewerkt met een Aandeelhoudersovereenkomst en een Dienstverleningsovereenkomst. Dat is bedoeld om een
duidelijke scheiding te creëren tussen aandeelhouderschap en governance (in de
Aandeelhoudersovereenkomst) enerzijds, en een zuivere opdrachtverlening aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN
anderzijds (in de Dienstverleningsovereenkomst).
b. Meerjarenplan Ontwikkelingsbedrijf NHN
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN beschrijft in haar meerjarenplan de beoogde uitvoering van de
dienstverleningsovereenkomst. De meer concrete jaarlijkse invulling van de activiteiten wordt vastgelegd in
jaarplannen.
c. Overige afspraken opgenomen in de concept-aandeelhouders- en concept-dienstverleningsovereenkomst:
 De gemeente Uitgeest is voornemens als aandeelhouder toe te treden
 Het Ontwikkelingsbedrijf NHN zal, ter voortzetting van de afspraken in de huidige
Samenwerkingsovereenkomst, de vastgoed- en participatieactiviteiten verder blijven afbouwen.
 Om maximaal de kansen in de regio te kunnen verzilveren is het mogelijk om, naast de hier genoemde
gezamenlijke overeenkomsten tussen gemeenten, provincie en het Ontwikkelingsbedrijf NHN,
convenanten af te sluiten met overige triple helix partners (bedrijfsleven en onderwijs- en
onderzoeksinstituten).
Met de nieuwe afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst wordt de
regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord voor de periode 2018-2025 voortgezet, evenals de
verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
Uw raad kan over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders wensen of
bedenkingen meegeven in de vorm van een amendement.

Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op basis van de Referendumverordening
gemeente Den Helder 2012 omdat het geen concreet voorgenomen besluit van de raad betreft, maar een
wensen en bedenkingenprocedure.
Duurzaamheid
De inzet van de regionaal-economische samenwerking is gericht op de economische ontwikkeling van de regio
Noord-Holland Noord. Wanneer daarbinnen duurzaamheidsaspecten gediend kunnen worden, zal dat
gebeuren. De energietransitie zal bijvoorbeeld economische kansen kunnen opleveren.

Financiële consequenties
Onder de huidige afspraken betalen wij:
€ 110.706 voor de uitvoeringskosten van het Ontwikkelingsbedrijf NHN en € 9.500 als aandeel in de kosten van
de regionale lobby, samen € 120.206,00.
Onder de beoogde nieuwe afspraken betalen wij in 2018: € 120.257,00.
Dat bedrag wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd op basis van de cao-loonindex (van het CBS).
De dekking vindt plaats vanuit de reguliere budgetten.
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Communicatie
Wanneer de definitieve aandeelhoudersovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst vastgesteld zijn, wordt
gezorgd voor een collectief extern communicatiemoment van de gezamenlijke aandeelhouders.

Realisatie
Afhankelijk van de reacties, wensen en bedenkingen van de colleges van B&W, gemeenteraden, Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten worden de Aandeelhoudersovereenkomst en de Dienstverleningsovereenkomst
aangepast. Het voornemen is de definitie de overeenkomsten in het najaar van 2017 vast te stellen en te
ondertekenen.

Den Helder, 11 april 2017.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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