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Betreft: Voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord NV 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 7 juni 2017 vond de Algemene Vergadering van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV 
plaats. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering is het agendapunt voortzetting regionale 
samenwerking Noord-Holland Noord besproken. De aandeelhouders/wethouders hebben gesproken 
over standpunten, wensen, bedenkingen en zienswijzen vanuit de verschillende colleges, raden en 
staten over de voorliggende aandeelhouders- en dienstverleningsovereenkomst. Dit levert een aantal 
beelden en conclusies op. 
 
1. In het overgrote deel van de aandeelhouders (gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie 

Noord-Holland) is breed draagvlak voor het aangaan van beide overeenkomsten voor een periode 
van 7 jaar. 
 

2. In een aantal gemeenten is de wens uitgesproken eerder te evalueren. Hierover is vastgesteld dat 
in de overeenkomsten al rekening is gehouden met een tussentijdse evaluatie na een periode van 
4 jaar. Een evaluatie na twee jaar werd ter vergadering als te snel en ook weinig effectief ervaren. 
Wel is afgesproken dat het Ontwikkelingsbedrijf in oktober 2019 een tussentijdse rapportage 
oplevert, waarin inhoudelijk én financieel wordt gerapporteerd over de tot dan toe behaalde 
resultaten. 
 

3. In sommige raden is bepleit dat het bedrijfsleven ook financieel zou kunnen participeren in het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Hierover is geconcludeerd dat de overeenkomsten nu 
juist zijn gebaseerd op een publieke NV (een NV met louter overheden als aandeelhouders). Het 
hele stelsel van afspraken zou hiervoor moeten worden aangepast. Dit zou een nieuw juridisch 
advies met hoge kosten met zich meebrengen en voorts wordt de feitelijke haalbaarheid van 
financiële participatie van het bedrijfsleven als zeer beperkt gezien. In de verschillende (Europese) 
projecten van het Ontwikkelingsbedrijf participeert het bedrijfsleven overigens wel. 
 

4. Inwonertal. Door sommige raden is het meetmoment van het aantal inwoners aan de orde gesteld. 
In de overeenkomsten is dat vastgesteld op 1 januari 2016. Er wordt voorgesteld hier 1 januari 
2017 van te maken. Hierover is in meerderheid gesteld dat men juist goed uit de voeten kan met 1 
januari 2016. Voor aanpassing van het meetmoment is geen meerderheid gevonden. 
 

5. Zichtbaarheid. In veel raden zijn opmerkingen gemaakt dat raadsleden niet precies weten of zien 
wat het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord doet en wat ze doen in onze gemeente. 
Hierover zijn twee conclusies getrokken.  

a. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord verstuurt al regelmatig 
raadsinformatiebrieven en op kwartaalbasis wordt gerapporteerd. De directie van het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft toegezegd nog eens de effectiviteit van 
de communicatie onder de loep te zullen nemen. 

b. De aandeelhouders- en dienstverleningsovereenkomsten gaan over de regionale 
samenwerking in Noord-Holland Noord. Als het de regio goed gaat, gaat het ook de 
individuele gemeente in de regio goed. 
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Per saldo is de conclusie dat er een brede steun is voor continuering van de regionale samenwerking 
in Noord-Holland Noord en de rol als uitvoeringsorganisaties daarbij van het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN. 
 
 
Den Helder, 20 juni 2017. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 

 


