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Nummer Contact en vragen via 

  (Regioteam Kop van Noord-Holland; Marianne de Boer 
en Jan Paasman (jan.paasman@schagen.nl) 

Portefeuillehouder(s): 

Leden Stuurgroep De Kop Werkt! 

Den Helder: wethouders H. Keur en K. Visser 

Hollands Kroon: wethouders Th. Meskers en Th. Groot 

Schagen: wethouders J. Beemsterboer en H. Heddes 

Texel: wethouders H. Huisman en E. Kooiman 

 

 

    

 

Datum vergadering RRN Datum B&W-besluit 

 19 maart 2020 3 maart 2020 

 

Onderwerp 

Regioakkoord: De Kop Groeit! 

 

Voorgesteld advies 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 

Texel  op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten: 

1. het Regioakkoord: De Kop Groeit! vast te stellen;  

2. kennis te nemen van de processchets ‘Van Regioakkoord naar Samenwerkingsagenda De Kop 

Werkt! 2.0’ 
 

 

Wettelijke grondslag 

De grondslag voor het opstellen van een Regioakkoord vloeit voort uit de “Samenwerkingsovereenkomst 

voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020”. Deze samenwerkingsovereenkomst 

loopt eind 2020 af en door middel van het Regioakkoord bereidt de regio zich voor op een vervolg (De Kop 

Werkt! 2.0) na 2020.  
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Kern van de zaak 

Vaststellen van het Regioakkoord: De Kop Groeit!  

Het Regioakkoord dient als belangrijke bouwsteen voor het vervolg op het programma De Kop Werkt!. 

Tevens wordt ter informatie de processchets van Regioakkoord naar Samenwerkingsagenda De Kop Werkt! 

2.0 aangeboden.  

 

Openbaarheid documenten 

 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten 

 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 
 

de vier gemeenteraden op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten; 

1. het Regioakkoord: De Kop Groeit! vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de processchets ‘Van Regioakkoord naar Samenwerkingsagenda De Kop Werkt! 

2.0’ 

 

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2020. 

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

Aanleiding voor het opstellen van het Regioakkoord is dat we het succes van De Kop Werkt! ook na 2020 

willen voortzetten. De afgelopen jaren heeft de regio Kop van Noord Holland het Programma De Kop 

Werkt! op de kaart gezet en worden kansen verzilverd. Door (boven)regionaal samen te werken bereiken 

we onze doelen en kunnen we een goede lobby-agenda neerzetten. Regionaal samenwerken doen we niet 

alleen, dat doen we met partners. Een gezamenlijke visie kan leiden tot (nieuwe) externe middelen. 

Daarom bouwen we aan een voortzetting van De Kop Werkt, in een samenwerkingsagenda De Kop Werkt 

2.0. Het nu voorliggende Regioakkoord De Kop Groeit! is daarbij een belangrijke bouwsteen, namelijk de 

visie van de Kop van Noord Holland voor de toekomst. 

 

Rol RRN 

Net als bij De Kop Werkt! 1.0 wordt de Regionale Raadscommissie Noordkop gevraagd haar advies uit te 

brengen aan de raden. Daarbij mogelijke wensen en eventuele bedenkingen kenbaar te maken, zodat alle 

raden op de hoogte zijn van het advies van de RRN en de behandeling in de raden soepeler verloopt.  

 

Op 20 november 2019 heeft de RRN door middel van een beeldvormende vergadering kennis kunnen 

nemen van en vragen kunnen stellen over het concept Regioakkoord.  

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Een basis voor de regionale samenwerking in de Kop van NH na 2020 op de verschillende thema’s met als 

doel een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. 

 

 

Motivering per voorgesteld advies 

1. Vaststellen Regioakkoord: De Kop Groeit! 

Het Regioakkoord is opgebouwd vanuit de (economische) clusters van de Kop; Zorg, Maritiem, 

Agri, Energie en Toerisme. Om de Kop van Noord Holland op een samenhangende duurzame 

manier te kunnen blijven ontwikkelen vragen de clusters de randvoorwaarden goed te gaan 

borgen. Zoals een goede bereikbaarheid, een kwalitatieve woning voor iedereen, toeristen die zich 

hier thuis voelen, een landbouw sector die zich duurzaam en vitaal kan ontwikkelen, dat er 
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voldoende (duurzame)energie is ook in de toekomst en dat we zorgen dat de er voldoende 

beschikbare werknemers zijn. Dat alles doen we vanuit oog voor de kwaliteit van het landschap. 

Het Regioakkoord is tot stand gekomen door verschillende bestuurlijke bijeenkomsten. 

 

2. Kennis nemen van de Processchets ‘van Regioakkoord naar Samenwerkingsagenda De Kop Werkt! 

2.0’ 

Het Regioakkoord is een belangrijke bouwsteen voor het maken van een Samenwerkingsagenda. 

Beoogd wordt dat deze samenwerkingsagenda het vervolg is van het huidige programma ‘De Kop 

Werkt!’. 

 

 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

Gelijkluidende raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden voorgelegd aan de vier gemeenteraden in de 

Kop van Noord-Holland. Het risico is aanwezig dat gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland anders 

besluiten.  

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

nvt 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 

 

 

Communicatie 

Er is een persbericht opgesteld om het Regioakkoord De Kop Groeit! kenbaar te maken. 

 

 

Bijlagen 
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1. Regioakkoord: De Kop Groeit! 

2. Processchets ‘Van Regioakkoord naar Samenwerkingsagenda De Kop Werkt! 2.0’ 

 


