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Aan de leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 

uit de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 

 
Uitnodiging voor de online adviserende bijeenkomst van 
de Regionale Raadscommissie Noordkop op donderdag 
26 augustus 2021 aanvang: 19:00 uur. 
 
Geachte commissieleden, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een ingelaste online adviserende 
bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop van drie van de vier Noordkop 
gemeenten op donderdag 26 augustus 2021.  
Enige onderwerp tijdens deze online bijeenkomst zal zijn de participatie in de Regionale 
Ontwikkelmaatschappij (ROM) Metropool Regio Amsterdam (MRA) – Noord-Holland Noord 
(NHN) door de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. (Texel doet vooralsnog 
niet mee aan de ROM).  
De bijeenkomst vindt plaats via het Microsoft Teams platform en start om 19:00 uur. 
(Inloggen met de onderstaande inloglink, is mogelijk vanaf 18:50 uur.) 

Deelnemen via uw computer of mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
 
Omdat het de bedoeling is dat de raden vóór 1 oktober een besluit nemen over de 
participatie in de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Metropool Regio Amsterdam 
(MRA) – Noord-Holland Noord (NHN) is deze korte bijeenkomst ingelast.  
De bijeenkomst, die tot uiterlijk 19:55 uur zal duren, staat dus volledig in het teken van de 
advisering van de RRN leden uit de drie deelnemende Noordkop gemeenten over deelname 
aan de Stichting Administratiekantoor (STAK) NHN ten behoeve van de participatie.  
 
De ROM MRA-NHN is een beoogde samenwerking van de provincie Noord-Holland, de 
gemeenten in de MRA en NHN en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 
De doelstelling van de ROM is om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken 
van regionale economie en daarnaast aan het realiseren van de transitieopgaven op energie 
en aan circulariteit. De ROM MRA-NHN vormt een nieuwe organisatie die drie onderdelen 
krijgt: 
 

1. Ontwikkelingsonderdeel: ondersteunen van bedrijven en consortia rond 
grootschalige (technologische) proposities bij het opschalen en het tot stand brengen 
van een haalbaar businessplan (business development); 

2. Investeringsonderdeel: investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende 
middelen uit alleen de markt kunnen halen (beoogd fondskapitaal € 160 mln. en een 
onafhankelijk investeringscomité dat goedkeuring moet geven aan 
investeringsvoorstellen); en 

3. Onderdeel voor Rijksregelingen: uitvoeren van bestaande en nieuwe 
rijksregelingen (economische stimuleringsprogramma’s zoals de recente Corona 
overbruggingsleningen). 
 

Elke gemeente in de regio MRA (Metropool Regio Amsterdam) en NHN (Noord-Holland-
Noord) is uitgenodigd te participeren in de ROM, samen met de Provincie Noord-Holland en 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gemeenten worden gevraagd hierover 
een besluit te nemen. De inzet is om als NHN gemeenten dit gezamenlijk als één partij te 
doen.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI1NTRiZjMtNDAzOS00MjY3LWI2MTMtNjg2NWY4MmU4OWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232136038-8719-4e78-a1d7-9478fc9fe24c%22%2c%22Oid%22%3a%227b5a41ac-3795-4d08-af61-58ed94fa5bb1%22%7d
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Zowel door de gemeente Amsterdam als door de provincie is besloten om te gaan 
participeren in de ROM, beide partijen met een inleg van €40 miljoen. De vraag ligt nu voor 
of de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hierin ook gaat participeren. Op 
basis van artikel 160 lid 2 Gemeentewet mag het college alleen besluiten deel te nemen aan 
een stichting administratie kantoor (STAK) of B.V. (of andere rechtsvorm) nadat de raad in 
de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen mee te geven aan het college. 
Alvorens dit onderwerp in de drie gemeenten aan de raden wordt voorgesteld, vindt 
behandeling van de wensen en bedenkingen in RRN-commissieverband plaats. 
  
Aan de leden van de Regionale Raadscommissie uit Den Helder, Hollands Kroon en 
Schagen wordt gevraagd de raden het volgende te adviseren:  

1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot deelname in de 
Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio ten behoeve van deelname in 
de ROM MRA-NHN. 

2. Het beschikbaar stellen van de inleg ter hoogte van 1% van de gemeentelijke 
begroting 2020 in het fondskapitaal in de ROM Regio BV via het verschaffen van 
certificaten in de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio. 

3. In te stemmen met de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatiekosten van de ROM MRA-
NHN voor in ieder geval de periode 2021 tot en met 2024 afhankelijk van het 
aandelenbezit van de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio in de 
ROM Regio BV. 

 
 
De Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop. 


