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Op 6 september kwam het BAO bijeen in het gemeentehuis van Heiloo. Gedeputeerde J. van der Hoek
was voorzitter van het overleg. Op 18 september wordt met de vicevoorzitters gesproken over de
positionering van het BAO en ook het voorzitterschap.
In deze nieuwsbrief wordt kort ingegaan op de zaken, die aan de orde kwamen.


Regionale Agenda
De verschillende regio’s deden mededeling over de stand van de regionale agenda’s respectievelijk
Pact 7.2, Focusagenda en Kop Werkt 2.0.



5G
Mededeling werd gedaan over de stappen die worden gezet voor de uitrol van 5G in Nederland.
Het Rijk heeft grote ambities en voorbereidingen worden getroffen. Men wil afspraken maken met
regio’s. Holland boven Amsterdam is ingedeeld bij de MRA regio. Het is zaak dat de regio aanhaakt.
Inmiddels is ambtelijk contact gelegd met de werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen.



PAS
De Provincie inventariseert. Volgende vergadering komt deze inventarisatie op de agenda.



Regiodeal
De regio heeft al eerder ondersteuning gegeven aan indiening van één regiodeal, namelijk die
voor Den Helder. Inmiddels is bekend dat uiterlijk in december de aanvraag moet zijn ingediend.



Wonen
Minister Ollongren bezoekt de regio op 11 november. Een programma wordt voorbereid.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de Minister uiteindelijk op 11 november toch weer niet kan.



Huisvesting arbeidsmigranten
Stand van zaken wordt besproken. De Gedeputeerde benadrukt dat provinciale financiering
afhankelijk is van deelname van alle gemeenten en inzet van het Westlandse model.



Verblijfsrecreatie
Terugkoppeling over de Verblijfsrecreatie Top van 5 september. Goede opkomst, goede
gesprekken. De regio is enthousiast over deelname van de provincie in de stuurgroep.



Friso de Zeeuw (Economisch Forum) doet mededeling van de opstart van een pilot in het kader
van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Pilot NOVI is gericht op een integraal
investeringsprogramma ten behoeve van de uitvoering van de NOVI. Een oriënterend gesprek
met verschillende partijen vindt plaats.



Jaarplan ONHN 2020
De vergadering is positief over het voorliggende jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf. Op een
aantal punten worden nog aanvullingen gevraagd. Tegelijkertijd is het oordeel dat de gemeenten
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nog een keer moeten gaan kijken hoe ze hun opdrachtgeverschap inhoud geven. Dit wordt
geagendeerd voor het eerder gememoreerde overleg van 18 september.


Presentatie & gesprek Bereikbaarheid
Arjan Heerde van de gemeente Alkmaar presenteert de mobiliteitsvisie van de regio Alkmaar.
Inmiddels wordt door de drie regio’s gezamenlijk gewerkt aan een visie voor geheel Holland
boven Amsterdam.



VNG congres
Oproep wordt gedaan voor locaties waar bezoekers van het congres een excursie naar kunnen
maken.



Invest MRA
De kwartiermaker, M. Muntinga, maakt progressie. Komend BAO zal hij een presentatie geven.
In de tussentijd worden gesprekken met verschillende wethouders gevoerd.



INAmsterdam.
IN Amsterdam (voorheen Expatcenter Amsterdam) biedt een one-stop-shop service voor
internationale nieuwkomers (internationals) in de regio Amsterdam. Door de goede contacten
met de MRA positioneert Holland boven Amsterdam zich als onderdeel van de MRA als het gaat
om het zoekgebied voor Internationals. (https://www.iamsterdam.com/en/living/about-living-inamsterdam/living-in-the-amsterdam-area)

