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Onderwerp: Voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit

Publiekssamenvatting:
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.

Geadviseerd besluit
1. Het Regioakkoord: De Kop Groeit! vast te stellen;
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
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.

Doelen en resultaten
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.

Kaders en omstandigheden
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.

Argumenten en alternatieven
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 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.

Bestuurlijke vernieuwing
Het regioakkoord is door de vier gemeenten opgesteld.

Duurzaamheid
Dit advies draagt niet bij aan duurzaamheid.

Financiële consequenties
Dit advies heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering en planning
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!’.

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

Den Helder, 3 maart 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester secretaris
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Jeroen Nobel Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2020

Besluit nummer 2020-004360

Onderwerp Voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 3 
maart 2020,

besluit:

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

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 juni 2020


