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Provinciale Statenverkiezingen
Het BAO stemt in om het kernteam opdracht te geven om een provinciaal verkiezingsdebat te
organiseren. Gesuggereerd wordt om naast de thema’s wonen, agri, energie en bereikbaarheid
hieraan toe te voegen de thema’s toerisme en arbeidsmarkt.
Lobbyoverleg
Naar aanleiding van de al eerder verspreide lobby nieuwsbrief kwamen de volgende zaken aan de orde:



Waterstof. De gemeente Alkmaar heeft zich opgeworpen als launching customer door bij
aanbestedingen van transportmiddelen waterstof als brandstof te benoemen. Het verzoek
wordt gedaan hier een voorbeeld aan te nemen.
Regiodeals: Na afwijzing van alle regiodeals in NHN gaan J. Bond, burgemeester Van Kampen
(Schagen) en burgemeester Schuiling (Den Helder) in gesprek met het Ministerie over de
afwijzingsgronden en de mogelijkheden om dezelfde projecten in te dienen voor de 2e tranche.
De provincie NH geeft aan de cofinanciering te laten staan.

Economische Verkenningen
In 2018 zijn voor het eerst de Economische Verkenning Holland boven Amsterdam uitgevoerd. Vanuit
de middelen van Ontwikkelingsbedrijf NHN gaat de regio ook in 2019 deelnemen. Hierdoor ontstaat
de mogelijkheid beter ontwikkelingen in de regio te duiden en lange termijn effecten in beeld te
brengen.
Structuur BAO - Samenstelling BAO & Maatschappelijk adviesgroep (MAG)
Het bedrijfsleven heeft het verzoek gedaan rechtstreekse zetels in het BAO te kunnen bezetten. Dit
terwijl de gedachte is dat voordracht van zetels (ook die van het bedrijfsleven) aan de inmiddels
opgerichte Maatschappelijke Adviesgroep is voorbehouden.
Na discussie wordt voorgesteld om in het BAO 1 zetel te laten invullen door LTO, 1 door het
bedrijfsleven, 1 door het onderwijs en 1 vanuit MAG. Hierdoor is er voldoende tijd voor de MAG om
zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Na 1 jaar wordt dit geëvalueerd en desgewenst
aangepast. Voorwaarde is dat LTO en Economisch Forum deelnemen in het MAG (desgewenst op
medewerkersniveau).
Uitvoeringsprogramma ambitiedocument
N. Swellengrebel (gemeentesecretaris van de gemeente Schagen) geeft een toelichting op de stand
van zaken en wat er is gebeurd na de oproep van het BAO aan de gemeentesecretarissen om met
capaciteit te komen. Het BAO heeft het ambitiedocument vastgesteld en opdracht gegeven om een
uitvoeringsagenda te maken. Diverse werkgroepen zijn inmiddels actief, maar lopen aan tegen een
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gebrek aan integrale coördinatie en capaciteitsproblemen. De Regionale Energie Strategie (RES) is een
belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda. Voor de RES is nu een programmamanager gestart.
Voor de uitvoering van het Ambitiedocument HbA 2040 nog niet. Hiermee blijft de rest van de
uitvoering van het Ambitiedocument liggen. In het voorjaar, maart, april of iets later, ligt er een
concreet voorstel voor het uitvoeringsdocument.
De vergadering spreekt hier zijn teleurstelling en verbazing over uit. Op deze manier verstrijkt er een
half jaar zonder dat actie is genomen op een bestuurlijke wens. BAO wil op korte termijn antwoord op
de in september gestelde vraag en plant een extra overleg hierover in aanwezigheid van een
afvaardiging van gemeentesecretarissen.
Programma Vitale verblijfsaccommodatie
Provincie NH heeft een voorstel ingediend bij het ministerie van BZK voor €100.000,- om gemeenten te
kunnen ondersteunen bij het vraagstuk rond verblijfsrecreatie. Voor het eind van het jaar wordt hierover
duidelijkheid verwacht. Regio Alkmaar is nog niet aan besluitvorming toegekomen.
De Kop en Westfriesland participeren en daarmee is het volume groot genoeg om het proces door te
laten gaan, waarna regio Alkmaar later kan aansluiten.
De kwalitatieve vraag naar huisvesting arbeidsmigranten in De Kop Van Noord-Holland/regio NoordHolland Noord in beeld
De vergadering constateert dat de huisvesting van buitenlandse werknemers een belangrijk thema is
dat regionaal opgepakt moet worden. En stemt in met:
 Het voorgestelde plan van aanpak
 Het invoeren van het registratiesysteem volgens het Westlandse model
 Het leveren van een bijdrage per gemeenten of bestuurlijke regio voor de financiële dekking
van de in te huren externe projectleider en noodzakelijke onderzoeken
 Om per gemeenten zorg te vragen voor voldoende/tijdige ambtelijke capaciteit voor de
uitvoering van het Plan van Aanpak
 Dat de stuurgroep een externe projectleider aanstelt
 Het definitieve plan van aanpak ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraden
 Met een gezamenlijk persbericht over deze afspraken
Hierbij wordt opgemerkt dat:
 Er reeds het nodige in de krant heeft gestaan en een nieuwsbericht beter is dan een
persbericht. Tip om hier dan ook citaten van LTO en het bedrijfsleven in mee te nemen.
 De provincie NH €50.000,- bijdraagt, wanneer de gemeenten of regio de financiële dekking van
de in te huren projectleider regelen
 LTO graag ook financieel bijdraagt en toezegt hiervoor de mogelijkheden te onderzoeken.
 F. Kramer vanuit de Koninklijke Vezet ook financieel wil bijdragen. En ook zijn collega Hessing
wil vragen om bij te dragen. Beide bedrijven hebben een groot belang bij het uitvoeren van dit
plan van aanpak en nemen tevens graag deel in de klankbordgroep.
 H. Nederpelt geeft aan dat Westfriesland akkoord kan gaan nu duidelijk is geworden dat
gemeenten input kunnen leveren op het onderzoek.
Invest NL
De subregio’s stemmen in met het beschikbaar stellen van middelen om een kwartiermaker aan te
stellen. In totaal gaat het om een bedrag van €25.000,-.
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Stand van zaken project woningbouw
J. Beemsterboer houdt een korte speech voorafgaande de overhandiging van de
woningbouwpropositie. Hij geeft aan dat er een groot tekort aan woningen is en dat we blij zijn dat de
provincie ons achter de vodden aanzit. De regio NHN moet inspelen op de overlopende vraag vanuit
de MRA en het groeiend aantal expats. De regio heeft gekeken naar wat er moet gebeuren over 3 tot
7 jaar en zijn het eens geworden over een programma voor 40.000 extra woningen. Met trots biedt de
regio het bod aan de provincie aan.
J. Geldhof geeft aan dat het haar zorgen baart dat er niet gebouwd wordt wat er gebouwd kan worden.
En doet wederom een appél om die knelpunten die bekend zijn door te geven. De provincie heeft
budget voor 2018 en 2019 en dan houdt het vooralsnog op. Er is geen geld voor de meer structurele
aanpak die de regio NHN beoogt. Er is wel geld voor de huidige knelpunten, dus komt met concrete
projecten voor versnelling. Daarna kan de regio gaan kijken naar de meer structurele zaken. Tot slot
wordt opgemerkt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Besloten wordt
met drie concrete projecten te komen.
Provinciale Omgevingsverordening
Een presentatie wordt gegeven over de stand van zaken. De vergadering doet een beroep om direct al
in subregionale bijeenkomsten de raden te betrekken.

