Bijlage 1
Samenvatting ‘wat vooraf ging’/Context (bijlage 1)
Economische potenties en kansen in Noord-Holland Noord optimaal benutten
In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ter zake Regionaal Economische Samenwerking in
Noord-Holland Noord van 25 april 2013 zijn afspraken vastgelegd om tot een krachtige en
gecoördineerde aanpak te komen om zo de economische potenties en kansen in Noord-Holland
Noord optimaal te benutten. Deze overeenkomst is in 2013 gesloten tussen de gemeenten in
Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. De looptijd
van de huidige samenwerkingsovereenkomst is tot en met 31 december 2017.
Ontwikkelingsbedrijf
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN treedt op als regionale uitvoeringsorganisatie van en voor de
aandeelhouders. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN realiseert dit door de strategische organisatie van
en onderlinge afstemming tussen de triple helix partners in de regio te versterken en het
vestigings- en ondernemersklimaat verder te ontwikkelen door het uitvoeren van projecten. De
gemeente Langedijk is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf tezamen met 16 andere
gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland. Het voornemen is dat de
gemeente Uitgeest binnenkort ook toetreedt als aandeelhouder.
Evaluatie regionale samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf
In 2016 heeft een evaluatie van de regionale samenwerking en het Ontwikkelingsbedrijf NHN
plaatsgevonden conform de afspraken in de SOK 2013-2017. Deze evaluatie is uitgevoerd door
bureau Public Result. Uit het evaluatierapport van Public Result en de bespreking hiervan op 6 juli
2016 in een bestuurlijke consultatiebijeenkomst met de aandeelhouders is gebleken dat de
aanwezige bestuurders:
a.
b.
c.

de regionale samenwerking voort willen zetten;
de samenwerking verder zodanig willen vormgeven dat de potentie van de regio
optimaal wordt benut;
de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie voort
willen zetten.

Principe-besluit: Regionale samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf voortzetten
Hiertoe hebben de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. van 26 oktober 2016 de volgende principebesluiten genomen:

De regionale samenwerking in Noord-Holland Noord wordt voortgezet na 2017.


Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie voor de regionaal
economische samenwerking ook na 2017 in te zetten.



Er wordt toegewerkt naar het hogere ambitieniveau (tussen scenario 2 en 3 uit het
evaluatierapport). Het Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040 wordt
gekoppeld aan de uitwerking van de toekomstige regionale economische
samenwerking. Daarbij de samenwerking triple helix verder uit te werken en de
ambities van het bedrijfsleven om te participeren in deze samenwerking in de
uitwerking te betrekken.



Daartoe de benodigde, nader te bepalen, meerjarige budgetten en ambtelijke
capaciteit vrij te maken voor de periode 2018 tot 2025.



De regionaal economische samenwerking en de verhouding met het
Ontwikkelingsbedrijf NHN vorm te geven in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst)
voor de periode 2018 tot 2025, met een tussenevaluatie in 2021.



Van het Ontwikkelingsbedrijf NHN een concept-meerjarenplan voor de periode van
2018 tot 2025 te verwachten.

De ambtelijke werkgroep is in opdracht van de aandeelhouders aan de slag gegaan om een
nieuwe basis voor voortzetting en versterking van de samenwerking voor te bereiden.
Aandeelhoudersovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst
Voor de vormgeving van de voortzetting van de regionale samenwerking en de totstandkoming
van de nieuwe overeenkomsten is uitgebreid juridisch advies ingewonnen.
Geadviseerd is om de huidige Samenwerkingsovereenkomst 2013-2017 te laten opvolgen door de
volgende documenten, waarin aandeelhouderschap en opdrachtgeverschap worden
onderscheiden:

Concept Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025.

Concept Dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 waarvan het concept
Meerjarenplan Ontwikkelingsbedrijf NHN 2018-2025 deel uitmaakt.
Op 22 december 2016 heeft een bestuurlijke consultatiebijeenkomst plaatsgevonden. In die
bijeenkomst zijn deze concept-documenten voorgelegd, toegelicht en besproken. Opmerkingen
hieruit zijn in de overeenkomsten verwerkt.

