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Op 6 september 2018 kwam het BAO bijeen. In deze nieuwsbrief de belangrijkste bespreekpunten.
Propositie wonen
Op 3 september is het team wonen, J. Beemsterboer, P. Verbruggen en M. van de Ven, bij elkaar
gekomen met Dröge & Van Drimmelen, burgemeester Nieuwenburg en wethouder Stam, om de
verdere vervolgstappen te bespreken. Er zijn vier actielijnen geformuleerd:
o Inventariseer waar belemmering in de al in RAP’s aangewezen locaties zitten
o Inventariseer potentiele locaties
o Ontwikkel een monitor die meer ingaat op marktontwikkelingen
o Bouw aan een RAP voor geheel NHN in de periode 2020 en verder.
Ambtelijk zal dit verder worden geoperationaliseerd.
Bestuurlijk zijn J. Beemsterboer, P. Verbruggen en M. van de Ven trekker.
Advies van de provincie: Start nu met bouwen, inventariseer de knelpunten en agendeer die.
Samenstelling BAO
De samenstelling van het BAO wordt doorgesproken.
Kop van Noord-Holland
J. Beemsterboer (Schagen)
T. Meskers (Hollands Kroon)
H. Keur (Den Helder)
Regio West-Friesland
B. Tap (Hoorn)
H. Nederpelt (Medemblik)
E. Struijlaart (Enkhuizen)
Regio Alkmaar
P. Verbruggen (Alkmaar),
J. Nieuwenhuizen (Langedijk)
P. Slettenhaar (Castricum)
Vicevoorzitters:
P. Verbruggen, B. Tap, J. Beemsterboer
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Arbeidsmarktmonitor
Akkoord wordt gegaan met het starten van het opzetten en onderhouden van een
arbeidsmarktmonitor met financiering de eerste twee jaar door de provincie Noord-Holland. Voor de
exploitatie daarna dienen gesprekken opgestart te worden met het RPA.
Provinciale Staten verkiezingen
Een concept brief gericht aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s voor de provinciale
statenverkiezingen is besproken. Een aantal suggesties voor aanpassing worden gedaan. Uiterlijk 13
september wordt deze verzonden.
Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040
Ambtelijk is de uitwerking van het ambitiedocument in een krachtig uitvoeringsprogramma ter hand
genomen. BAO gaat akkoord met de gekozen prioriteiten en draagt de werkgroep ambitiedocument
op om deze verder uit te werken en te voorzien van een advies over mogelijke financiële gevolgen en
de gewenste organisatiestructuur.
De gemeente Schagen stelt iemand beschikbaar om hiermee aan de slag te gaan en de gemeente
Alkmaar zet hiervoor een trainee in.
De gemeentesecretarissen worden gevraagd hiervoor ambtelijke capaciteit ter beschikking te stellen.
Jaarplan 2019 Ontwikkelingsbedrijf
Het jaarplan 2019 van het Ontwikkelingsbedrijf wordt besproken. De vergadering dringt aan op een
aantal aanpassingen. Daarbij wordt het volgende afgesproken:




Het Ontwikkelingsbedrijf zal in 2019 ondersteuning geven aan het startersloket West-Friesland.
2019 wordt gebruikt om bestuurlijk te bezien of het startersloket ook de regio Alkmaar en de
regio Kop van Noord-Holland een plek kan krijgen. Tevens zal worden bezien of dan een rol voor
het Ontwikkelingsbedrijf is weggelegd.
De regio geeft veel opdrachten aan het Ontwikkelingsbedrijf. Op zich is dat positief, maar het
roept ook de behoefte op aan een discussie over het takenpakket van het bedrijf. Afgesproken
wordt om een deze in het BAO te voeren en kaders te formuleren voor activiteiten en projecten.

Na verwerking van de gemaakte opmerking brengt het BAO een positief advies uit richting de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf.
Provinciale Verordening
S. Ruijs van de provincie Noord-Holland geeft een presentatie over het proces om tot de provinciale
Omgevingsverordening te komen. De presentatie is ter informatie bij deze nieuwsbrief gevoegd

