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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 17 februari 2020
: 17 maart 2020

Vragen nr. 14
Vragen van de heer W. Hoogervorst (SP) over Regiodeal: Rijksgeld voor de Noordkop
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 17 februari 2020 door het lid van Provinciale Staten, de heer
W. Hoogervorst (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
“Noordkop krijgt bedrag van Rijk voor werk en scholing – Vlag kan uit voor 5 miljoen
Regiodeal”.

Zo kopte afgelopen weekend het Noordhollands Dagblad. Het Rijk stelt dit bedrag beschikbaar
ter versterking van de maritieme werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland.
Regiodeal

Het artikel in het NHD geeft aan dat er “voor vele honderden miljoenen euro’s aan aanvragen
lagen uit alle regio’s van het land”.
De Kop Werkt!
De provincie Noord-Holland neemt al enige jaren deel aan het project “De Kop Werkt!’, waarin
ook verschillende gemeenten en organisaties participeren. Eén van de doelstellingen van “De

Kop Werkt!” is het versterken van de werkgelegenheid in de regio rond Den Helder, waaronder
de werkgelegenheid in de maritieme sector.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:

Welke directe relatie is er tussen het project “De Kop Werkt!” en de vrijkomende gelden uit de
zogenoemde Regio Envelop?
Antwoord 1:

Er is geen directe relatie.
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Met de gelden die de provincie en de gemeente Den Helder samen uit de Regio Envelop hebben
aangevraagd willen zij projecten op het gebied van maritieme innovatie, energietransitie en
human capital realiseren.

Dit kan tevens een extra impuls geven aan de ontwikkelingen die met het programma De Kop
Werkt! zijn beoogd, met name op het gebied van Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Daar waar De Kop Werkt! zich richt op een breder scala van speerpunten, zijn de projecten die
onderdeel vormen van de regiodeal specifiek op het maritieme cluster gericht.
Vraag 2:

Welke concrete deelprojecten zijn er binnen “De Kop Werkt!” die direct de werkgelegenheid in
de maritieme sector moeten versterken?
Antwoord 2:

In de Bestuursopdracht Havens van het programma De Kop Werkt! zijn de volgende projecten
opgenomen die de werkgelegenheid kunnen versterken:
-

Ontwikkellocatie kade 43-46

-

Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics

-

Ontwikkellocatie Paleiskade 2/ Harsens

Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen
Fieldlab maritieme drones

Voor de toelichting op de Bestuursopdracht zie:

https://dekopwerkt.nl/bestuursopdrachten/havenontwikkeling/
De bestuursopdracht Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt van het programma De Kop Werkt!
bestaat onder meer uit het opstellen en uitvoeren van vier sectorplannen. Eén van de

sectorplannen, specifiek gericht op versterken/vergroten van de werkgelegenheid, wordt

uitgevoerd binnen Tech@connect. Dit is het samenwerkingsverband van onderwijs, onderzoek,
overheid en ondernemers voor de sector(en) techniek, energie en maritiem. Vanuit dit
sectorplan is onder meer het project Fieldlab maritieme drones ondersteund.
Vraag 3:

Wanneer en door wie is er namens ‘de regio Noordkop’ een aanvraag gedaan in het kader van
de beschikbaarheid van gelden in de Regio Envelop?
Antwoord 3:

Op 27 november 2019 hebben de gemeente Den Helder en de Provincie gezamenlijk een

voorstel voor een regiodeal ingediend bij het ministerie van LNV die als penvoerder van de
Regio Envelop optreedt namens het Kabinet.

De aanvraag is ondersteund door de Kop-gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel, Port of
Den Helder en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
Vraag 4:

Was de aanvraag bekend bij de provincie, ook ten tijde van het verschijnen van de recente
voortgangsrapportage?

Zo ja: in hoeverre zijn gegevens over deze aanvraag opgenomen in de voortgangsrapportage?
Zo nee: waarom niet?
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Antwoord 4:

Ja. De provincie heeft de aanvraag mede ingediend. De gegevens over deze Regio Deal aanvraag
zijn niet opgenomen in de voortgangsrapportage De Kop Werkt! over 2019. Dit omdat de

projecten die mogelijk uitgevoerd gaan worden met de gelden uit de Regio Deal geen onderdeel
zijn van het Programma De Kop Werkt! Ze zijn wel een goede aanvulling en dienen dezelfde
doelen.

Vraag 5:

Welke specifieke voorwaarden stelt de regeling “Regiodeal” voor besteding van het beschikbaar
gestelde bedrag?

Hoe passen deze voorwaarden in de uitvoering van “De Kop Werkt!”?
Antwoord 5:

Voorwaarden Regio Deal:

In haar brief van 9 september 2019 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over
openstelling van een derde tranche Regio Deals. De beoordelingscriteria waaraan de Regio
Deals moeten voldoen om in aanmerking te komen voor co-financiering vanuit de Regio
Envelop zijn algemeen geformuleerd en met name procesmatig:
-

Bijdrage aan de brede welvaart,

-

de meervoudigheid van de regionale opgaven,

-

de integrale aanpak,

-

de beschikbaarheid van de cofinanciering, de governance en de uitvoeringskracht in de

-

regio

en of de concrete te verwachten resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen

worden bereikt.

Een nadere uitwerking van de regiodeal met LNV zal in de komende periode (naar verwachting
voor juli 2020) plaatshebben, waarbij duidelijk wordt welke criteria LNV hanteert.

Het rijksbudget zal via een specifiek uitkering, binnen de daarvoor geldende voorwaarden,
worden uitgekeerd en verantwoord via de SISA systematiek.

Voorwaarden De Kop Werkt!

Het programma De Kop Werkt! loopt al sinds 2017. De 4 gemeenten en de provincie beoordelen
op basis van vooraf opgestelde toetsingscriteria of de projecten bijdragen aan het programma.
Dit staat geheel los van de criteria die LNV toepast op de door haar beschikbaar gestelde
middelen.
Vraag 6:

Kunt u specifiek aangeven op welke wijze het onderwijs in de regio versterkt gaat worden?
a.

b.
c.

In hoeverre zal de bijdrage uit de Regio Envelop daarvoor worden gebruikt?

Wie heeft bij het versterken van het onderwijs, zoals hierboven door u aangegeven, de

regie?

Op welke manier wordt de voortgang van het versterken van het onderwijs, in relatie tot

de financiële impuls, gemonitord?

Antwoord 6:
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Vanuit het programma De Kop Werkt! wordt het onderwijs met name versterkt door het

verbeteren van de dialoog tussen arbeidsmarkt en het onderwijsveld. Op deze wijze wordt er
gewerkt aan een betere afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
a.

Met de regiodeal gelden zullen maritieme innovatie, energietransitie en human capital

projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs worden gerealiseerd. Dit draagt
mede bij aan de verbetering van het onderwijs. De verdere uitwerking vindt in de
komende maanden met het ministerie en de regionale partners plaats.

De inzet is dat de projecten aanvullend zijn op het programma De Kop Werkt! En dan

met name voor het onderdeel Tech@connect en Match2020 (het samenwerkingsverband
van onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers (inclusief de Marine) voor de
sectoren techniek, energie en maritiem).

b. De uitwerking van de regiodeal en de bijbehorende projecten gebeurt in samenwerking
met de partners. De gemeente Den Helder en de provincie bewaken de voortgang van

c.

dit proces.

Het ministerie van LNV verbindt aan het aangaan van de regiodeal met de aanvragers

een vastgesteld format van toekennen, verantwoording en rapportage. De partners

(regionale overheden en bedrijfsleven) verantwoorden daarnaast door middel van hun
eigen P&C producten en ook vanuit de op te zetten governance voor de regiodeal.
Vraag 7:

Wordt de financiële bijdrage in het kader van de Regiodeal toegevoegd aan het door de
deelnemers beschikbaar gestelde budget?

Zo ja: heeft dit gevolgen voor de hoogte van de oorspronkelijke deelnemingen?

Zo nee: hoe is dan de financiële relatie tussen “De Kop Werkt!” en de bijdrage uit de Regio
Envelop?

Antwoord 7:

Nee. De financiële bijdrage uit de Regio Deal wordt niet toegevoegd aan het programma De Kop
Werkt!

Er is geen financiële relatie tussen het programma De Kop Werkt! en de bijdrage uit de Regio
Envelop.
Vraag 8:

Kunt u voor alle helderheid een compleet overzicht geven van alle financiële bijdragen die er op
dit moment door de deelnemers aan “De Kop Werkt!” beschikbaar zijn gesteld, en – volgens de
afspraken destijds gemaakt – nog beschikbaar gesteld gaan worden?

Zo ja: graag dit overzicht meenemen in de beantwoording van deze vragen.
Zo nee: waarom niet?
Antwoord 8:

De samenwerkende partijen binnen De Kop Werkt! hebben gezamenlijk € 30 miljoen

beschikbaar gesteld ter uitvoering van de projecten uit de investeringslijst. De provincie draagt
€ 15 miljoen bij aan dit programma. De vier gemeenten dragen gezamenlijk € 15 miljoen bij

aan het programma. Alle partijen hebben hun bijdragen gestort op een gezamenlijke rekening
in beheer bij de gemeente Den Helder (penningmeester). Van deze bijdragen worden de
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projecten van De Kop Werkt! uitgevoerd. Onlangs is informatie aan de Staten verstrekt door

middel van een Voortgangsrapportage (GS besluit van 19 november 2019, 994478/1315332).

