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Aan de leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop, 

 

Op 8 november 2018 wordt aan u voorgelegd de voortgangsrapportage 2018 en het jaarprogramma 2019 

van het ruimtelijk economisch stimuleringsprogramma De Kop Werkt! De voortgangsrapportage is ter 

kennisname en over het jaarprogramma 2019 wordt advies (wensen en bedenkingen) van u gevraagd. 

 

In deze voortgangsrapportage wordt duidelijk aangegeven welke projecten op schema lopen of 

achterlopen of de planning is aangepast, inclusief een overzicht van de financiële stand van zaken.  

In bijlage 1 bij de adviesaanvraag (samenvattend overzicht stand van zaken) en in de uitgewerkte 

projectformats hebben wij meer aandacht geschonken aan de planning, eventuele aanpassingen en 

haalbaarheid van projecten. 

 

Vanaf de start van het programma in april 2017 zijn inmiddels van de ca. 50 (deel)projecten er 40 

opgepakt. De afgelopen anderhalf jaar is veel gedaan, maar er moet ook nog veel werk verricht worden 

om alle projecten uit te voeren. Het Investeringsprogramma loopt van 2017 tot en met 2020. 

In het overzicht en de toelichting op de stand van zaken komt naar voren dat diverse projecten in 2019 

richting uitvoering gaan. De voorbereiding waarbij gedacht moet worden aan participatie, planologische 

procedures en aanbestedingen vergt veel tijd. Met name grote projecten zoals de bestuursopdracht 

Havens en het project bereikbaarheid (realisatie netwerkkwadrant Kop van Noord-Holland) zullen niet 

voor eind 2020 op de oorspronkelijk aangegeven wijze zijn uitgevoerd. In het geval van bereikbaarheid 

was dit overigens ook voor de start al bekend en besproken met de raden. 

 

 

 

 

Onderwerp Datum 
     Voortgangsrapportage 2018 en  
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Aan 
de leden van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop (RRN) 

 
 
Van  
Stuurgroep De Kop Werkt! 

    



 

 

 

 

Bij alle projecten blijft het streven om zo spoedig mogelijk tot realisatie te komen.  

Bij een aantal projecten vraagt de voorbereiding meer tijd, bijvoorbeeld doordat omstandigheden en 

daarmee de uitvoeringsopgave wijzigen. Denk hierbij aan de vergrote rol van de marine in de haven van 

Den Helder, die bij de start van het programma niet voorzien was. Deze uitbreiding biedt nieuwe kansen 

voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid, maar noopt tevens tot aanpassingen in de 

uitvoeringsopgave van de bestuursopdracht havens. Hoewel wij hechten aan snelheid gaan zorgvuldigheid 

en effectiviteit voor, wat in een enkel geval betekent dat de uitvoeringsfase langer loopt dan de vier jaar 

van het programma.  

Wij vragen uw begrip hiervoor. De verwachting is dan ook dat het programma na 2020 deels door zal 

lopen. Het is verder een flexibel programma waarbinnen met projecten kan worden geschoven als daar 

aanleiding voor is en waarbinnen ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. 

 

De “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!” voorziet in 

genoemde flexibiliteit en verlenging van de overeenkomst. In artikel 8 is opgenomen dat partijen tot 

uiterlijk 1 oktober 2020 kunnen besluiten tot verlenging van de samenwerking.  

Bij de voortgangsrapportage 2019 zullen wij hierop terugkomen. 

 

Het doel van De Kop Werkt! blijft gelijk. Net als de economische en maatschappelijke impuls die uitgaat 

van het programma. Partijen (vier gemeenten en provincie) werken goed samen, komen regelmatig bij 

elkaar met als doel om van de Kop van Noord-Holland een aantrekkelijker gebied te maken.  

 

Namens de Stuurgroep De Kop Werkt!  

Wethouder Jelle Beemsterboer. 
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