
 

Beantwoording vragen RRN 

Onderwerp Datum 
Technische vragen voortgangsrapportage 
2018 en jaarprogramma 2019 

Aan 
de leden van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop (RRN) 

Ter in formatie. 

28 november 2018 

Van 
Stuurgroep De Kop Werkt! 

 

Aan de leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop, 

Op 8 november 2018 is in uw vergadering aan de orde gesteld de voortgangsrapportage 2018 en het 

jaarprogramma 2019 van het ruimtelijk economisch stimuleringsprogramma De Kop Werkt. 

Tijdens de behandeling zijn twee technische vragen gesteld.                                                                             

Hieronder volgt de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1    
Mevr. Van de Wetering - Voortgangsrapportage bijlage 1 stukken RRN. 
Op bijlage 1 overzicht voortgangsrapportage staan alle bedragen uitgelegd en verantwoord.  
Voor herstructurering De Koog/Planet Texel (nr. 111) en versterking ligging aan zee/voorhoedeproject 
(131) staat een aantal bedragen (resp. 1,5 mln. en 1 mln.) die nog niet zijn uitgegeven en het staat toch op 
0. Andere kolommen staat wat wel toe nu toe is uitgegeven. Graag uitleg. 
 
Beantwoording: 
Project 111 Revitalisering De Koog/Planet Texel: de genoemde kolom ‘Nog beschikbaar 2019/2020’ betreft 
in alle gevallen het saldo tussen het totaal beschikbare budget en de in 2017/2018 toegezegde 
jaarschijven. In dit geval is voor de jaarschijf 2017 € 1.500.000 beschikbaar gesteld door de raden en 
resteert er niets voor de jaren erna.  
 
Project 131 Versterking Ligging aan zee/Voorhoedeproject: voor dit project geldt hetzelfde als hierboven 
beschreven. Voor de jaarschijf 2017 is door de raden € 1.000.000 beschikbaar gesteld en staat het totale 
budget op nul.  



 
Vraag 2 
 
De heer Jansen - Voortgangsrapportage bijlage 1 stukken RRN. 
Project 531 opstellen en uitvoeren bereikbaarheidsplannen en programmamanager. Er staat in de kolom 
nog beschikbaar 2019/2020 een bedrag van min € 200.000,00. Waarom staat dit project nu al  
€ 200.000,00 in de min.   
 
Beantwoording 
Voor de gezamenlijke projecten betreffende bereikbaarheid, te weten de projecten onder de nummers 
531 tot en met 536, is een projectmanager aangetrokken. Voor de jaarschijf 2017 is hiervoor een bedrag 
apart geraamd (€ 100.000 in project 531). Voor de jaren hierna echter niet.  Om de kosten van de 
projectmanager echter inzichtelijk te houden wordt in de jaarschijven 2018-2020 een deel van het budget 
van de projecten 532-536 verschoven naar project 531.  
Dit overschrijdt het totale budget voor Bereikbaarheid niet.  
 

Namens de Stuurgroep De Kop Werkt!  

Wethouder Jelle Beemsterboer. 

- 


