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Bijlage: Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 

 
Toetsingskader projecten De Kop Werkt! 
 
Voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! dient te worden bepaald op basis van welke 

criteria projecten beoordeeld worden. De wijze van toetsing van de projecten dient daarom onderdeel te 

zijn van de samenwerkingsovereenkomst die wordt ondertekende door de partijen.  

Het proces van projectbeoordeling waarborgt de zorgvuldigheid die in relatie tot ieder afzonderlijk 

projectvoorstel maar vooral ook tot de onderlinge en regionale samenhang in acht dient te worden 

genomen. Dit is in dit toetsingskader nader uitgewerkt. 

 

Het programma De Kop Werkt! is een meerjarig regionaal programma. De programmatische benadering 

houdt een werkwijze in waarbij de aard en kwaliteit van de projecten dienen bij te dragen aan de totale 

invulling en doelstellingen van het programma en de bijbehorende bestuursopdrachten. Het 

toetsingskader heeft als uitgangspunt dat de projecten een samenhangend geheel moeten vormen en is 

geformuleerd op basis van (vooral) kwalitatieve criteria om te komen tot een projectbesluit. Daarnaast 

zijn een aantal basisvoorwaarden geformuleerd waaraan een projectvoorstel moet voldoen. Alle 

projecten worden beoordeeld op zowel de kwalitatieve criteria als de basisvoorwaarden.  

 
 
Doelstellingen programma 
leder project dient te onderbouwen dat het voldoet aan de hoofd- en subdoelstellingen van het 

programma De Kop Werkt!.  

 

Hoofddoelstelling 

Het hoofdcriterium voor een projectbesluit is af te lezen aan de hoofddoelstelling waaraan projecten 

moeten bijdragen: Verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in de regio Kop van Noord-Holland. 

 

Subdoelstellingen 

De hoofddoelstelling is gespecificeerd aan de hand van een aantal subdoelstellingen: 

- Versterken van het ruimtelijk-economische klimaat van de Kop; 

- Versterken van de kwaliteiten op regionale schaal; 

- Realisatie van het toekomstperspectief, zoals is weergegeven in het Regionaal 

Ambitiedocument.  

 

De hoofddoelstelling en subdoelstellingen zijn bepaald op basis van het Regionaal Ambitiedocument 

waarin een toekomstperspectief is geschetst dat richting geeft aan de samenhang, kansen en opgaven 

op regionale schaal. Het biedt zo bouwstenen om te komen tot een gezamenlijk gedragen koers en 
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kader in ruimtelijk ordeningsbeleid, gebaseerd op bestaande en te 

versterken kwaliteiten. Het toekomstperspectief is vertaald in ambities en concrete acties. 

 

 
Subdoelstellingen per bestuursopdracht 

Het Regionaal Ambitiedocument vormt de kapstok voor de regionale samenwerking en verbindt 

daarmee de verschillende bestuursopdrachten. Tussen de bestuursopdrachten zijn grote verschillen in 

het type projecten. Om de beoordeling van projecten transparant te maken is per bestuursopdracht een 

aantal criteria opgesteld waaraan de projecten dienen te voldoen binnen de betreffende 

bestuursopdracht. Ieder project dient te voldoen aan alle criteria van de bestuursopdracht waarbinnen 

de uitvoering plaatsvindt.  

 

Projecten binnen de bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument 

- Bijdrage aan de ambities binnen het regionale ‘frame’ waar het project betrekking op heeft en 

het bijbehorende toekomstbeeld 

 

Projecten binnen de bestuursopdracht Havensontwikkelingen 

- Bijdrage aan werkgelegenheid 

- Behoud van kennis in de regio 

- Aansluiting bij onderling versterkende projecten en de relevante economische- en havenvisies 

van zowel de regio, provincie als het Rijk 

  

Projecten binnen de bestuursopdracht Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs 

- Bijdragen aan een gezonde regionale arbeidsmarkt 

- Aanbieden van opleidingen in de regio 

- Opheffen van de verwachte mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in 2020 

- Stijging van het Bruto Regionaal Product van 15,8 miljard in 2010 naar 18,2 miljard in 2020 

  

Projecten binnen de bestuursopdracht Destinatiemarketing  

- Een betere en herkenbare toeristische positionering van de regio 

- De vindbaarheid van het bestaande aanbod verbeteren 

- Vergroten aantal (verblijfs)bezoekers, verblijfsduur en bestedingen in de regio  
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Basisvoorwaarden projectvoorstellen 
Naast de inhoudelijke criteria wordt bij de beoordeling van een project ook getoetst op een aantal 

basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze voorwaarden geven uitdrukking aan de 

minimale eisen die gelden voor een projectvoorstel. Aan de volgende eisen moet zijn voldaan: 

 

- De projecten dienen te voldoen aan de afspraken zoals vastgelegd in de 

Samenwerkingsovereenkomst, waar dit toetsingskader onderdeel van uitmaakt. 

- De uitvoering van het programma – en dus ook de projecten binnen het programma - moeten 

te allen tijde verenigbaar zijn met geldend (Europees, nationaal, provinciaal, regionaal en 

lokaal) overheidsbeleid en de daaraan verbonden wet- en regelgeving.  

- Voor alle projecten heeft vooraf overleg plaats gevonden tussen partijen en binnen de hiervoor 

bestaande bestuurlijke platforms en wordt overeenstemming bereikt tussen partijen om er zorg 

voor te dragen dat het project voldoet aan geldend lokaal, regionaal en provinciaal beleid.  

- Om tot besluitvorming te kunnen komen is voor alle projecten een volledig ingevulde 

projectformat aanwezig waarin duidelijk staat beschreven op welke wijze het project wordt 

gedefinieerd, georganiseerd, begroot, gefinancierd en bijdraagt aan de regionale doelstellingen. 

- De periode van uitvoering van het project ligt binnen de uitvoeringsperiode van het programma, 

inclusief het verrichten van alle betalingen binnen het project. 

- Er kan geen overschrijding zijn van de vooraf vastgestelde projectkosten. 

- De bedragen genoemd in een format zijn maximale kosten. Alle partijen zijn in beginsel 

compensatiegerechtigd voor de btw en komen overeen zich maximaal te zullen inspannen om 

de btw geen onnodige kostenpost te laten vormen. In het projectformat dient nader te worden 

toegelicht hoe wordt omgegaan met de btw.  

- Beheer en onderhoud maken geen onderdeel uit van de projectkosten. Voor beheer en 

onderhoud van projecten worden waar nodig afzonderlijk afspraken gemaakt door de 

verantwoordelijke partijen. In het projectformat dient te worden beschreven hoe het beheer en 

onderhoud op een duurzame wijze is geborgd (financieel en organisatorisch) voor de komende 

jaren. 

- Projecten binnen de bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument en Havensontwikkelingen 

dienen altijd een fysieke weerslag te hebben. Onderzoek en verkenningen zijn alleen mogelijk 

indien ze onderdeel zijn van een projectaanpak wat resulteert in daadwerkelijk fysieke 

investeringen.  

- Het verlenen van een financiële bijdrage vanuit het programma is noodzakelijk voor de 

realisatie van het project. Daarbij is getoetst of het project mogelijk voor andere subsidie- of 

financieringsregelingen in aanmerking kan komen, waarbij met name gekeken wordt naar 

koppelingen met het Waddenfonds. Hierbij mag in principe geen sprake zijn van ongewenst 

stapelen waarbij partijen dubbel belast worden. Als hierdoor een vliegwiel effect ontstaat kan 

hierop een uitzondering worden gemaakt. Hierover dient vooraf overeenstemming te zijn 

bereikt tussen de betrokken partijen voordat een project kan worden ingediend.  
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- Het project betreft nieuwe activiteiten. Een projectvoorstel 

voor een vervolg van reeds uitgevoerde activiteiten (zonder verruiming van de werkingssfeer) is 

uitgesloten evenals voor reguliere activiteiten en verantwoordelijkheden van de 

projectuitvoerder of andere betrokkenen. 

- Bij elk project wordt (indien van toepassing) aangegeven op welke wijze ze bijdragen aan het 

maatschappelijk effect, burgerparticipatie en het verbeteren van duurzaamheid. er borging van 

participatie heeft plaatsgevonden. Burgers dienen te zijn geïnformeerd en geraadpleegd, daar 

waar nodig bovengemeentelijk. 

- Bij elk project wordt aangegeven op welke wijze het bijdraagt aan het verbeteren van 

duurzaamheid.  

- Bij elk project wordt aangegeven op welke wijze het bijdraagt aan de werkgelegenheid in de 

regio. 

- Bij elk project wordt (indien van toepassing) aangegeven op welke wijze het bijdraagt aan de 

verbetering van de infrastructuur en/of mobiliteit.  

- Bij elk project wordt aangegeven op welke wijze het bijdraagt aan de leefbaarheid in de regio.  

 

 

Uitzonderingen: 

1. Het project Sail 2017 – zie bijlage 1 van de SOK– valt niet onder het toetsingskader. 

 

2. De post ‘onvoorzien Provincie Noord-Holland’ valt niet onder het toetsingskader 


