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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:
1.
2.
3.

Uw kenmerk

de Jaarrapportage 201 9 van het programma ‘De Kop Werkt!’
vast te stellen;
de Jaarrapportage 2019 ter kennisname aan Provinciale
Staten aan te bieden;
de wijzigingsovereenkomst met de gemeenten Den Helder,
Hollands Kroon, Schagen en Texel aan te gaan waarmee de
Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het
programma De Kop Werkt! wordt verlengd tot 1 januari
2022.

Over de voortgang van de uitvoering van het programma De Kop Werkt!
wordt tweemaal per jaar verantwoording afgelegd. De tweede
verantwoording betreft een jaarrapportage over het gehele jaar 201 9.
Het centrale doel en maatschappelijk resultaat van de uitvoering van het
programma De Kop Werkt! is het creëren van een optimaal klimaat om
te wonen, werken en recreëren en voor bedrijven om zich in de Kop van
Noord-Holland te vestigen. Het accent van de regionale samenwerking
ligt primair op het gebied van economie, ruimtelijke ordening,
bereikbaarheid en leefbaarheid. Om bovengenoemde redenen hebben
de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de provincie
besloten de samenwerking te baseren op een ruimtelijk economisch
programma en hebben partijen in totaal € 30 miljoen ingelegd.
Het programma De Kop Werkt! is gestart in april 201 7. Het opstarten
van het programma heeft enige tijd in beslag genomen maar is nu op
enkele projecten na in uitvoering.
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Voor elk project uit het jaarprogramma 2019 is door de gemeenten aan
de hand van projectformats een rapportage opgesteld. In de rapportage
wordt ingegaan op de inhoud, de voortgang en de financiële aspecten
van het project. Tevens wordt er aandacht besteed aan de haalbaarheid
van een project en de planning om te komen tot afronding van een
project. Vanuit de projectformats is gewerkt aan een digitaal magazine,
waarin verslag wordt gedaan over 201 9.
Voor de uitvoering van de jaarprogramma's 2017 t/m 2020 is door de
gemeenten tot eind 201 9 een bedrag gevraagd van circa € 22 miljoen,
hiervan is ruim € 8 miljoen uitgegeven. Er dient nog een bedrag van
circa € 8 miljoen te worden. De laatste € 8 miljoen betreft met name
een reservering voor de bestuursopdracht Havens (circa € 2 miljoen) en
het project bereikbaarheid uit de bestuursopdracht Regionaal
Ambitiedocument (circa € 5,6 miljoen).
•

Bestuursopdracht Havens: het gaat hier om twee projecten:
212: Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens.
Het haalbaarheidsonderzoek en de strategische verkenning
worden eerdaags afgerond. Na de afronding van de strategische
verkenning kan er tot uitvoering worden overgegaan. Dit project
heeft in potentie een grote economische waarde voor de regio.
Het is daarom belangrijk om de voorbereiding goed te
doorlopen, zodat de kans van slagen groter wordt.
217: Vaststellen geluidsruimte en het nemen van
geluidsmaatregelen.
Voor de toekomstige ontwikkeling van het havengebied is het
cruciaal dat het geluidsonderzoek integraal wordt afgerond. Het
onderzoek vraagt meer tijd. Gegevens van het geluidsonderzoek
vormen een belangrijke basis voor toekomstige trajecten.

•

Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument:
Bereikbaarheid: voor dit project is € 8,1 miljoen gereserveerd.
Het gaat hier om langlopende projecten en dit loopt na 2020
door.

In het overzicht jaarrapportage 2019 (zie bijlage 1) is in de laatste
kolom aangegeven of een project in 2020 (laatste jaar De Kop Werkt!)
wordt afgerond of dat een project in 2021 doorloopt. Gelet op deze
bevindingen hebben wij ingestemd om de samenwerkingsovereenkomst
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met een jaar te verlengen. Dit betekent dat de eindtermijn van 31
december 2020 wordt opgeschoven naar 31 december 2021. Met een
verlenging van de samenwerking kunnen de projecten binnen de
aansturing van het programma worden afgerond en zo optimaal
bijdragen aan het beoogde maatschappelijke resultaat.
Voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! is door partijen in
totaal € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Aan de verlening zijn geen
financiële en ook geen juridische risico's aan verbonden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

2 bijlagen:
- Overzichtslijst jaarrapportage 2019 met links naar formats projecten
- Link naar digitaal magazine en projectformats : https://dekopwerktjaarverslag201 9.publicize.nl/
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