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Op 9 februari jl. vond het bestuurlijk Afstemmingsoverleg plaats. In deze nieuwsbrief
kort de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest.









Stand regionale dossiers
Geconstateerd werd dat dit overzicht van dossiers niet even actueel bijgewerkt waren.
Energietransitie Noord-Holland Noord
Om de ambitieuze doelstellingen van energieneutraliteit waar te maken, is niet alleen een
plan nodig, maar is het ook van groot belang dat innovatie plaatsvindt. In het jaarplan van
het Ontwikkelingsbedrijf is de samenwerking tussen het Ontwikkelingsbedrijf en New Energy
Coalition (voorheen Energy Valley) benoemd. Inmiddels is een programma gericht op
innovatie en implementatie ontwikkeld en in uitvoering. Frank Brandsen, projectleider gaf
een presentatie. Deze is bijgevoegd. De conclusie van de vergadering is dat Noord-Holland
Noord een uitstekende uitgangspositie heeft en dat zeker in het dossier energie gezamenlijk
optrekken noodzakelijk is. Afgesproken is om vanuit het BAO coalitie onderhandelaars bij de
besprekingen over de vorming van nieuwe colleges een basistekst aan te leveren. We
moeten voortbouwen en niet opnieuw beginnen is het motto.
Uitvoeringsprogramma
In BAO is onlangs uitgesproken dat er behoefte is om strategischer invulling te geven aan de
in het Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040 verwoorde doelen en activiteiten.
Geconstateerd kan namelijk worden dat het Ambitiedocument een mooie eerste stap is,
maar dat het aan een echte strategie om NHN op hoger niveau te tillen nu nog ontbreekt.
Die strategie is noodzakelijk om Noord-Holland Noord beter op de kaart te zetten, haar
potentie optimaal te benutten en plannen voor de toekomst te matchen met grote(re)
geldstromen uit bijvoorbeeld Nationale en Europese fondsen. Opdracht is gegeven tot het
opstellen van een uitvoeringsprogramma van het ambitiedocument. Dat
uitvoeringsprogramma moet in lijn zijn met de lobbystrategie en met de plannen voor de
Energietransitie. In het BAO van 5 april dient een ambtelijk advies te worden geagendeerd.
Actualiteiten Lobby/PR
In het ambitiedocument Holland boven Amsterdam is richting gekozen. Een goede PA/lobby
ondersteunt de ambities. De afgelopen periode is met verschillende stakeholders in de regio
gesproken en is een extra consulterend gesprek met o.a. bestuurders uit het BAO geweest.
Op basis daarvan een concreet plan van aanpak uitgewerkt, de PA/lobby strategie. Deze is op
24 januari in het bestuurlijk lobby overleg besproken. Daarnaast heeft Dröge en van
Drimmelen een advies uitgebracht over de toekomstige structuur van het regionale overleg.
Zowel strategie als structuur zijn door de heer Frans van Drimmelen toegelicht. Over de
aanpak is overeenstemming. Besloten is om over de structuur in de regio’s het gesprek nog
te voeren zodat in april in het BAO te besluiten.
Evaluatie voorzitter
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In het BAO is afgesproken dat het voorzitterschap dat nu door de provincie wordt ingevuld,
wordt geëvalueerd. Er is volle tevredenheid hoe de huidige voorzitter zijn rol invult. Besloten
wordt een profiel op te stellen. Na de PS verkiezingen kan dan worden besloten over een
eventueel nieuwe voorzitter.


Bijeenkomsten
Afgesproken is informatiedeling over voor de regio relevante bijeenkomsten. Informatie kan
altijd direct naar tpennink@nhn.nl. In BAO zijn nu genoemd:
o 8 maart. Gemeente Heerhugowaard. Noord-Holland Noord aardgasloos.

De presentatie van Frank Brandsen wordt meegestuurd.
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