
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 19 mei 2017 

Aan: Raads- en Commissieleden 

Van: Edwin Krijns, wethouder Economie en werk 

Onderwerp: 

Aanvullende informatie inzake voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

 

Inleiding  
In de vergadering van de Raadscommissie Bestuur en Middelen van 8 mei jl. is de Voortzetting 
regionale samenwerking Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
(ONHN) behandeld. In deze vergadering werd de wens geuit om alvorens het onderwerp te 
behandelen in de raadsvergadering, eerst het ONHN een presentatie te laten houden over hun 
activiteiten. Dit is toegezegd onder het voorbehoud dat het zou passen binnen het 
besluitvormingstraject. Tevens kondigden enkele partijen aan wensen en bedenkingen te 
hebben.  
  
Tijdspad  
Op 9 juni a.s. is de aandeelhoudersvergadering van het ONHN gepland. Het gaat erom dat in die 
aandeelhoudersvergadering de wensen en bedenkingen van de diverse 
aandeelhouders/gemeenten en provincie bij elkaar worden gebracht en eventueel verwerkt in de 
uiteindelijke stukken. Het naar achteren schuiven van de behandeling in de raad, zou betekenen 
dat mogelijke wensen en bedenkingen vanuit uw raad niet meegenomen kunnen worden in de 
aandeelhoudersvergadering van het Ontwikkelingsbedrijf.   
  
Het onderwerp ligt momenteel in alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie ter 
besluitvorming voor. Het is dan ook van belang dat wij in de pas lopen met 
besluitvormingstrajecten bij de andere aandeelhouders/gemeenten en dat behandeling in de 
raadsvergadering van 22 mei a.s. plaatsvindt.   
  
Aanvullende informatie  
In de raadscommissie van 8 mei jl. is gevraagd om aanvullende informatie over het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN. Binnen deze tijdspanne is het niet mogelijk om de directeur van het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN te vragen om voor u een presentatie te houden, in aanvulling op de 
reeds beschikbare informatie. Om invulling te geven aan uw informatiebehoefte stel ik u via deze 
weg op de hoogte.      
  
Wel hebben alle fracties onlangs in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 9 
februari jl. kennis kunnen nemen van een uitgebreide presentatie en toelichting van de directeur 
van het Ontwikkelingsbedrijf over haar bijdrage aan de regionale ontwikkeling in de Kop van 
Noord-Holland en de toekomstige inspanningen voor de ontwikkeling van deze regio. De sheets 
van deze presentatie van het Ontwikkelingsbedrijf NHN heb ik ook te uwer informatie 
bijgevoegd.   
  
Om duidelijk te maken wat het Ontwikkelingsbedrijf NHN voor Den Helder doet, en heeft gedaan, 
heb ik een lijst bijgevoegd met een opsomming van de inspanningen en activiteiten die ONHN 
uitvoert voor de economische ontwikkeling en de economische belangen van Den Helder.  
  
Voorts wordt u door het Ontwikkelingsbedrijf NHN jaarlijks geïnformeerd middels hun 
publieksgerichte jaarverslag dat aan elke Raad in de regio Noord-Holland Noord wordt 
toegestuurd.  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
Vraag ChristenUnie  
De vraag van de ChristenUnie: hoe staat het met de afbouw van de vastgoed- en 
participatieactiviteiten van het Ontwikkelingsbedrijf NHN beantwoord ik hieronder.  
  
Sinds de Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking die in 2013 is 
ingegaan (en die loopt tot 2018) heeft het Ontwikkelingsbedrijf NHN de opdracht om de 
vastgoed- en participatieactiviteiten op een verantwoorde wijze af te bouwen.  
  
In opdracht van de aandeelhouders in de afgelopen periode een groot aantal dochters derhalve 
afgebouwd. Eén dochter is op dit moment nog actief, namelijk NHN Vastgoed BV. De 
oorspronkelijke vastgoedactiviteiten die hierin zitten kunnen niet zo snel worden afgebouwd. Ook 
loopt er nog een juridische procedure rond Distriport (bedrijventerrein in West-Friesland). De 
directie van het Ontwikkelingsbedrijf NHN brengt over de afbouw periodiek, doch ten minste 
eenmaal per jaar, verslag uit aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarbij wordt 
ook ieder jaar duidelijk gemaakt dat de risico’s niet zullen terugvallen op de aandeelhouders.  
  
Per 1 januari 2017 zijn de volgende dochterondernemingen van ONHN geliquideerd: NHN 
Projecten B.V. en stichting Economische Ontwikkeling Noord-Holland Noord. Beide 
ondernemingen zijn indertijd opgericht om subsidietoekenning aan ONHN mogelijk te maken, 
hetgeen toentertijd niet mogelijk was voor de N.V. Inmiddels is deze constructie niet meer nodig 
en zijn de ondernemingen derhalve opgeheven.  
  
Aangezien de afbouw van de vastgoed- en participatieactiviteiten nog niet voltooid zijn, krijgt het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN in de Aandeelhoudersovereenkomst (2018-2025) de opdracht om de 
afbouw te voltooien.   
  
  
Bijlagen  
Bijlage 1. - Wat heeft Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV voor Den Helder (en regio 
Kop van Noord-Holland) gedaan? 

 
Bijlag 2. -  Presentatie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor Regionale 
Raadscommissie Noordkop d.d. 9 februari 2017  
 


