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Op 7 december jl. vond het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg plaats in het vernieuwde gebouw van
InHolland. Een grote opkomst van alle gemeenten omdat aansluitend de overeenkomsten met het
Ontwikkelingsbedrijf werden getekend. Daarnaast de burgemeesters Bruinooge en Nieuwenburg
vanuit het lobby-overleg, Dröge en van Drimmelen als lobby/PA adviseur van de regio en tenslotte de
RvC van het Ontwikkelingsbedrijf. In het kort de belangrijkste zaken die de revue zijn gepasseerd.
Inholland Alkmaar
De vestigingsdirecteur van InHolland Alkmaar, Dirk van der Bijl, gaf een presentatie over InHolland in
de regio Noord-Holland Noord. Een groot aantal feiten gaf de positie van InHolland in de regio goed
weer.
 3500 leerlingen, dit jaar een groei van 12%
 Lectoraten: Composiet, Innovatiemodellen Duurzame Energie, Robotica, Data Driven Smart
Society (2017), Precision Engineering (2020)
 Initiatief TerraTechnica
 Ontwikkeling C-gebouw tot broedplaats voor energietechniek. Vanaf 1 februari is het
Ontwikkelingsbedrijf hier gevestigd.
Mededelingen
 Gemeente Heerhugowaard start opnieuw de lobby voor openhouden van de gevangenis
Heerhugowaard. Afgesproken wordt hierbij op te trekken met het regionale lobbyoverleg, zodat
het goed geborgd is.
 Extra capaciteit voor versterking regionale samenwerking lijkt wat te stagneren. Afgesproken
wordt om de voorzitter van het secretarissenoverleg voor de komende vergadering uit te
nodigen.
 Toekomstvisie Kust samen met provincie NH opgesteld. Rust en reuring. Den Helder weinig
ontwikkelmogelijkheden in visie en zal de visie naar alle waarschijnlijkheid niet ondertekenen.
 De opdracht voor de Economische Verkenningen Holland boven Amsterdam gekoppeld aan de
economische verkenningen MRA is verleend. In de zomer 2018 zijn de resultaten beschikbaar op
het niveau van NHN en de drie deelregio’s. Gestreefd wordt naar een bijeenkomst hierover in
september 2018 (NHNext 2)
 BAO plus en AVA ONHN worden gecombineerd in 2018.
Uitvoeringsdocument
Het Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040 is vastgesteld. Het komt nu op uitvoering aan.
De vergadering onderschrijft het voorstel van de Energietransitie als verbindend speerpunt in het
ambitiedocument. Wel zijn er vraagtekens over wie doet wat. De opdracht is om regie te
organiseren op dit thema. Afgesproken wordt om de komende vergadering een procesaanpak te
presenteren. Daarnaast gaf de vergadering aan dat de andere thema’s niet onderbelicht dienen te
zijn.
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Public affairs / lobby
Presentatie door Piet Bruinooge over richting en speerpunten regionale lobby. Centrumgemeenten
willen het voortouw nemen. Voorwaarde is dat die steden wel goed samenwerken en dat ook de
regio er verder bij wordt betrokken. Een convenant tussen de drie centrumsteden nog voor kerst
werd door de vergadering als te ambitieus betiteld. Waarom deze haast. Afgesproken is wel om te
komen tot een regionaal convenant nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Bij voorkeur
ondertekend door alle gemeenten in Noord-Holland Noord.
Dröge en van Drimmelen, het bureau dat in opdracht van de regio werkt aan een regionale lobby en
public affair strategie zal de komende weken een plan van aanpak presenteren. Een belangrijk
onderdeel daarvan is de directere betrokkenheid van de regionale maatschappelijke organisaties en
het organiseren van een regionale campagne, gericht op meer trots en eensgezindheid.
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