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Betreft: Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In 2015 hebben de drie regio's van Noord-Holland Noord (West-Friesland, regio Alkmaar en Kop van 
Noord-Holland) en de provincie Noord-Holland besloten om anders te gaan samenwerken. Waar 
voorheen bovenregionale onderwerpen van ruimtelijke ordening in het Bestuurlijk Coördinatie Overleg 
(BCO) en economische zaken in het Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord (REON) 
apart werden behandeld, wordt dit sinds 2015 in Noord-Holland Noord verband integraal gedaan in 
het Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO). In dit overleg is ook verkeer & vervoer geïntegreerd. 
 
Noord-Holland Noord, bestaande uit 18 gemeenten, werkt met de provincie Noord-Holland samen op 
het gebied van ruimtelijke ordening, economie en verkeer & vervoer. Om met visie en strategie aan de 
slag te gaan is het ambitiedocument ‘Holland Boven Amsterdam 2040’, opgesteld in opdracht van het 
Bestuurlijk Coördinatie Overleg (BAO). Het ambitiedocument is bijgevoegd. 
 
Het BAO heeft de opdracht gegeven om een zeer beknopt geformuleerd ambitiedocument voor de 
regio Noord- Holland Noord op te stellen. Een dergelijk document voor de regio Noord-Holland Noord 
is nog niet eerder opgesteld. Het document dient er toe om duidelijk te krijgen wat ons bovenlokaal 
verbindt, en dient ertoe om richting te geven aan de uitvoering van beleid, daar waar bij voorbeeld het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord haar uitvoeringsprogramma op dient te baseren. 
 
In het ambitiedocument worden heldere keuzes gemaakt voor een aantal speerpunten die de kracht 
van Noord-Holland Noord vormen: Agri & Food, Energie, Water en Leisure. Deze speerpunten zijn 
niet nieuw. Het verder versterken van deze vier sectoren draagt er toe bij dat Noord-Holland Noord 
vitaal is en blijft. Resultante is een aantrekkelijke regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.  
 
Om de ambities waar te maken is strategisch handelen van belang. Het ambitiedocument zorgt voor 
de spreekwoordelijke stip op de horizon en zorgt daarbij voor focus en richting. Gezamenlijk optrekken 
levert bovendien de basis voor een sterkere lobby richting Den Haag en Brussel.  
 
Het uitspreken van een ambitie zou van weinig waarde zijn als er niet tegelijkertijd een krachtdadig 
uitvoeringsprogramma onder komt te liggen. Dit wordt samengevat in een, nog op te stellen, 
actietabel. Deze tabel bevat acties of projecten die al in gang zijn gezet, maar ook nieuwe projecten 
die een integrale benadering vragen. De actietabel is dynamisch en kan worden aangevuld al naar 
gelang de actualiteit die zich voordoet. De acties worden thans uitgewerkt en in een later stadium aan 
u gepresenteerd.  
 
De realisatie van de ambitie zal in projecten plaatsvinden, samen te vatten in een nog op te stellen 
actietabel. Deels zijn dat lopende projecten die bijvoorbeeld binnen de bestuursopdrachten van De 
Kop Werkt zijn vormgegeven en bekostigd, deels ook projecten en activiteiten die binnen de 
collectieve jaarplannen van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de bestaande 
subsidiëring daarvan vallen. Met het ambitiedocument proberen we meer integraal te werken, 
projecten meer met elkaar te verweven, meer focus aan te brengen en zo meer slagkracht te 
ontwikkelen op het niveau van de regio Noord-Holland Noord. De actietabel, die nog moet worden 
opgesteld, zal aangeven waar de prioriteiten liggen. 
 
Het ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040 geeft ook richting en kader voor de activiteiten 
van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, dat immers een gezamenlijk uitvoeringsorgaan is 
van de aandeelhoudende gemeenten in Noord-Holland Noord en provincie Noord-Holland.  
 
Het uiteindelijke doel van het ambitiedocument is het behouden en versterken van een prettig klimaat 
om te wonen, te werken en te verblijven met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, 
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gevarieerde recreatiemogelijkheden en een breed toeristisch aanbod. Dit willen we bereiken door te 
verbinden en uitnodigend te handelen. Het georganiseerd bedrijfsleven is betrokken bij het tot stand 
komen van het ambitiedocument. 
 
In een latere fase zal mogelijk een bijeenkomst voor geheel Noord-Holland Noord worden 
georganiseerd waarbij alle raadsleden van de 18 Noord-Holland-Noord-gemeenten worden 
uitgenodigd.  
 
 
 
Den Helder, 15 november 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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