
 
 

 
 
 
Memo  
 
Regionaal Ambitiedocument 2.0 Kop van Noord-Holland – inhoud en proces 
 

 

 

Op 7 maart 2019 wordt in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) de stand van zaken met 

betrekking tot de actualisatie van het Regionale Ambitiedocument voor de Kop van Noord-Holland 

besproken.  

 

Aanleiding:  

Het Regionaal Ambitiedocument is een wervend regionaal ruimtelijk-economisch toekomstperspectief 

voor de Kop van Noord-Holland dat in 2016 is opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraden in 

de Kop. Vanuit de RRN is aan de Stuurgroep ‘De Kop Werkt!’ de aanbeveling gedaan om dit 

Regionale Ambitiedocument te herijken. Het is de wens van de RRN om op basis van een Regionaal 

Ambitiedocument 2.0 de strategische positie van de regio ten opzichte van MRA, Rijk en EU te 

versterken. Mogelijk nieuwe regionale samenwerkingsagenda’s kunnen hier aan bijdragen. 

Het opstellen van regionale samenwerkingsagenda’s is in de lijn met de Provinciale Omgevingsvisie 

NH2050. Hierin wordt een regionale samenwerkingsagenda genoemd als mogelijk instrument om tot 

afspraken en bevordering van ontwikkelingen te komen.  

 

Doel: 

Het Regionale Ambitiedocument 2.0 en een daaruit voortvloeiende samenwerkingsagenda Kop NH 

hebben een drieledig doel: 

 

1. Het Ambitiedocument wordt de (geactualiseerde) inhoudelijke basis voor de regionale 

samenwerking in de Kop van Noord Holland. Aan de hand van het resultaat kan in de RRN de 

bestuurlijke discussie worden gevoerd over de (wijze van) verdere samenwerking.   

 

2. In het document wordt op visieniveau voor het fysieke domein de koers voor ontwikkelingen 

aangegeven. Hierbij wordt ook een link gemaakt met het sociaal domein. Vanuit deze basis 

kan een samenwerkingsagenda voor de Kop worden opgesteld, waarin programma’s en 

projecten zijn benoemd die in samenhang met elkaar de regio sterker maken. De uitwerking 

van deze projecten zou gezien kunnen worden als een mogelijk vervolg op of actualisatie van 

het Uitvoeringsprogramma De Kop Werkt!  

 

3. Het Ambitiedocument en een daaruit voortvloeiende samenwerkingsagenda vormt de 

gezamenlijke inhoudelijke inbreng van de gemeenten in de Kop in het regionale 

samenwerkingsproces op het niveau van Noord-Holland Noord, genaamd Holland Boven 

Amsterdam (HBA). Het samenwerkingsverband HBA heeft tot doel de regionale krachten in 

Noord-Holland Noord te bundelen en gezamenlijk op te trekken richting 

samenwerkingspartners als MRA, Rijk en EU. De samenwerkingsagenda voor de Kop zal hier 

samenkomen met de Focusagenda Regio Alkmaar en het Pact 2.0 West-Friesland. 

 

(Een PvA voor de opzet van het Programma HBA wordt momenteel in de kwartiermaker fase opgesteld 

en is in maart/april 2019 beschikbaar. Hierin zal eveneens de ambitie en betrokkenheid van de regionale 

partijen en inrichting van de governance worden meegenomen). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Product:  

Het Regionale Ambitiedocument 2.0 wordt een kort en bondig document, dat gedragen wordt door 

de samenwerkende publieke partijen in De Kop. Het heeft als uitgangspunt het eerder opgestelde 

Regionale Ambitiedocument 1.0. met de daarin benoemde frames (Attractieve Noordzeekust, 

Offshore maintenance & Energyport, Waddenbaai, Grootschalig Energie- en productielandschap, 

Seedvalley & Biovalley). De frames worden aangevuld met algemene opgaven op het gebied van 

o.a. leefbaarheid, bereikbaarheid en verblijfsrecreatie. 

In de actualisatie worden nieuwe relevante rapporten (o.a. Verkenning MUST i.o.v. BZK en Stuurgroep 

de Kop Werkt! (2018) en Samenwerkingsagenda Den Helder-Provincie NH (2018) als bouwsteen 

meegenomen en gekoppeld aan de frames.  

Het geactualiseerde ambitiedocument zal, zonder aan eigen kracht en zeggenschap in te leveren, 

aansluiten op het Ambitiedocument Holland Boven Amsterdam (2018) en de Omgevingsvisie 

Provincie Noord-Holland (2018). 

Tezamen met het vaststellen van het Regionale Ambitiedocument 2.0 zal het plan van aanpak voor 

een nieuwe regionale samenwerkingsagenda worden vastgesteld.  

 

Bestuurlijk opdrachtgever en ambtelijke organisatie: 

De Stuurgroep ‘De Kop Werkt!’ is opdrachtgever voor het Regionaal Ambitiedocument 2.0 (trekker: 

wethouder Jelle Beemsterboer). 

Het ambtelijke regioteam Kop van NH voert de regie over het opstellen van het Ambitiedocument 2.0.  

De leden van het regioteam zijn verantwoordelijk voor de (wijze van) behandeling van de stukken 

binnen de eigen ambtelijke organisatie, colleges en raden/ staten, de Stuurgroep ‘De Kop Werkt!’ en 

de RRN. Er wordt regelmatig afgestemd met de kwartiermaker van Holland Boven Amsterdam. 

 

Globaal proces en planning: 

Stap 1: Opstellen Ambitiedocument 2.0 (jan-mei 2019) 

In deze stap wordt eerst bepaald tot welk niveau het Ambitiedocument wordt uitgewerkt en wat in 

een samenwerkingsagenda thuishoort. Vervolgens zal afhankelijk hiervan het Ambitiedocument 2.0 

worden geschreven. Tot de werkzaamheden in deze stap horen ook een ambtelijke en bestuurlijke 

consultatie.  

Stap 2: Opstellen PvA Samenwerkingsagenda (feb-mei 2019) 

De wens is om basis van het Regionale Ambitiedocument 2.0 een nieuwe regionale 

samenwerkingsagenda op te stellen. De komende periode zal verkend worden welke vorm een 

dergelijke samenwerkingsagenda zal krijgen mede gezien de afspraken in de omgevingsvisie. Deze 

verkenning zal ook plaatsvinden in de regio’s West Friesland en Alkmaar. Bij het uitwerken van deze 

samenwerkingsagenda zal de relatie worden gelegd met het Programma Holland Boven Amsterdam, 

om duidelijke afspraken te maken over welke opgaven op welk schaalniveau worden opgepakt 

(lokaal wat kan, regionaal wat moet en bovenregionaal waar kansen liggen). Op basis van de 

verkenning zal een Plan van Aanpak worden opgesteld voor de samenwerkingsagenda.  

Stap 3: Bestuurlijk proces – behandeling Ambitiedocument en aanpak vervolg  (mei-juni 2019, 

afhankelijk van coalitievorming PNH) 

Dit betreft de wijze van behandeling in de colleges en raden / staten t.b.v. de beeldvorming en 

oordeelsvorming op inhoud van het eindresultaat Regionaal Ambitiedocument 2.0 én op het proces 

om te komen tot een samenwerkingsagenda. 

Bij afronding van deze stap wordt het Ambitiedocument 2.0 vrijgegeven als input voor het op te 

stellen Programma Holland Boven Amsterdam.  

Stap 4: Opstellen Samenwerkingsagenda 

Afspraken over een mogelijke samenwerkingsagenda moeten nog met de samenwerkingspartners 

worden gemaakt. 

Stap 5: Opstellen Meerjarenwerkplan Kop NH voor uitvoeringsprogramma’s en –projecten 

Afspraken over een mogelijk Meerjarenwerkplan moeten nog met de samenwerkingspartners worden 

gemaakt. 

 

 


