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001. Opening en mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toezegging 
 
 
toezegging 

De voorzitter, burgemeester Schuiling, opent de vergadering en heet allen welkom.  
Vooraf meldt hij dat hij probeert de vergadering uiterlijk 20.45 te sluiten i.v.m. de vertrektijd 
van de boot naar Texel. Ook de tijd voor de maaltijd – die naar aanleiding van de signalen iets 
uitgebreider zal zijn - ligt vast. De voorzitter hanteert geen spreektijd, maar probeert wel 
voortgang te maken. Hij zal rekening houden met alle opmerkingen die bij de evaluatie van 
vorige keer naar voren kwamen: 
- Een aantal mensen vroeg of de opstelling per fractie blijft. Een deel van de leden meent dat 
dit de bedoeling is, terwijl anderen het beter vinden per gemeente bij elkaar te zitten. Vandaag 
blijft in elk geval de huidige opstelling. Via de griffie kunnen de opvattingen worden gemeld. 
- De voorzitter zal iets duidelijker de 1e en 2e termijn van de vergadering markeren, met in de 
2e termijn de mogelijkheid te interrumperen.   
Er zijn 4 suggesties voor amendementen en een motie ingediend; hulde daarvoor, spreekt de 
voorzitter uit. De indieners (ChristenUnie) zullen ze straks toelichten: de amendementen gaan 
over de onderwerpen haven, destinatiemarketing, financiën, en de slotbepalingen bij het 
bestuursconvenant. De motie over De Kop Werkt. Voor alle duidelijkheid: het is mooi hier in de 
regionale raadscommissie alvast te kunnen peilen wat we ervan vinden. Hieruit volgt een advies 
aan de respectievelijke gemeenteraden.  
Verder heeft een aantal fracties technische vragen gesteld; de antwoorden zijn ter hand 
gesteld, maar de voorzitter licht ze hier kort toe, naast een 1e reactie op de amendementen: 
- Vraag CDA of de partijen in het convenant wel de colleges zijn; moeten dit niet de 
gemeenteraden zijn? Antwoord is dat de colleges inderdaad namens de gemeenteraden de zaken 
doen. Er is al toegezegd de teksten op dit punt aan te passen. 
- Vraag of en hoe de €15 miljoen van de Provincie in relatie staat tot het bedrag dat de 
gemeenteraden beschikbaar stellen. Op dit punt is ook toegezegd de tekst goed te bekijken. De 



conceptverslag regionale raadscommissie van 7 april 2016 2/12 

 

 
 
 
 
 
 
toezegging 

Provincie wil het geld beschikbaar stellen als er een goed onderbouwd uitvoeringsplan komt en 
een daadwerkelijke reservering in de begroting van de gemeentes wordt gedaan. Dan is de 
provincie dus bereid dat geld ook in hun begroting op te nemen.  
- Over het ambitiedocument is de Provincie positief, maar Provinciale Staten zal nog wel het 
definitieve besluit moeten nemen. 
- Naar aanleiding van het amendement over de financiën zal de tekst van artikel 4 worden 
aangepast; het geld wordt gereserveerd in plaats van beschikbaar gesteld. 
- Op de vraag over de termijn 2017-2020 en of het daarna allemaal stopt, luidt het antwoord dat 
het investeringsoverzicht een eerste aanzet geeft. De voorzitter spreekt de hoop uit dat het 
over 2020 heen zal gaan.  
- Op de vragen van met name de PvdA over het vervolg zegt hij dat er op basis van vanavond 
nog een stuurgroep-vergadering plaatsvindt op 28 april, om de uitgangspunten die hier 
geformuleerd worden uit te werken. De Provincie heeft dat nodig om naar Provinciale Staten te 
gaan. Mochten er andere inkomstenbronnen gevonden worden, dan nemen ze die uiteraard mee 
in het uitgewerkte projectplan. Dat plan is een levend document. Ze werken vanuit het door de 
raden meegegeven investeringskader en zullen regelmatig naar hen terugkoppelen.  
 
Regiogriffier de heer M.C. Huisman wordt wegens familieomstandigheden vervangen door 
griffier mevrouw M. de Porto. Bericht van afwezigheid is verder ontvangen van de heer J.F. Bas 
(D66), de heer J.J. Heddes (PvdA), de heer G. Pankras (Senioren Hollands Kroon), de heer J.J. 
Schuiringa (VVD), mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen (burgemeester Schagen) en mevrouw 
M.M.J. van Gent (wethouder Hollands Kroon). 

  
002. Spreekrecht burgers 
 Mevrouw Jellema (was raadslid Den Helder, partijvoorzitter PvdA Den Helder) spreekt in. Ze 

feliciteert de commissie dat ze hier nu toch na lange voorbereiding zitten, om de regio verder 
te helpen. In het plan valt haar 1 ding op, namelijk dat het nogal mager gesteld is met de 
groene en duurzame ambities. Dat wordt eigenlijk alleen in 1 adem genoemd met extensieve 
vormen van recreatie en toerisme. In haar ogen zijn er nog meer groene stappen te zetten, 
bijvoorbeeld op het gebied van achteruitgang van de biodiversiteit. En er liggen grote duurzame 
opdrachten op het gebied van havenontwikkeling en wegenbouw. Er wordt bijvoorbeeld nergens 
over emissie gesproken. Verder vraagt ze aandacht voor een taak die nog maar kort voorligt: de 
opvang en huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers. Deze opdracht heeft in haar ogen met 
alle onderwerpen te maken, dus het lijkt haar mooi hieraan enkele zinnen of woorden te 
wijden. Ze hoopt dat de commissie haar opmerkingen in overweging wil nemen. 

  
003. Vaststelling conceptbesluitenlijst en conceptverslag vergadering 10 maart 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Toezegging 
 
 
Toezegging 
 
Toezegging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toezegging 

Twee correcties van de heer Komen zijn al in het verslag aangebracht:  
- Het is J. Komen in plaats van J.P. 
- Zijn tekstsuggestie is overgenomen: “Wethouder Krijns is het eens met de opmerking 

van de heer Komen dat het om het creëren van echte banen moet gaan. Hij …”. 
Mevrouw Biersteker bevreemdt het dat in het verslag onder 3 staat dat het hier indienen van 
amendementen niet gewaardeerd wordt. De voorzitter beaamt dat amendementen juist zéér 
gewaardeerd worden; de regionale raadscommissie kan er niet over besluiten, maar wel 
adviseren aan de gemeenteraden. Hij zegt toe dat dit in het verslag wordt gecorrigeerd. 
Mevrouw De Groot vindt de zin onder punt 4: “…de commissie adviseert de raden…” prematuur, 
want dat gebeurt pas na de bijeenkomst van vandaag. De voorzitter is dat met haar eens en 
neemt die aanpassing over. 
De heer Eichhorn merkt op dat mevrouw Dol niet alleen namens GroenLinks van Den Helder en 
Texel sprak, maar ook namens Hollands Kroon. Dit wordt toegevoegd. 
Met inachtneming van deze aanpassingen wordt het verslag van 10 maart 2016 vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van blz.6 zegt mevrouw De Groot blij en trots te zijn dat de RRNK goed van 
start is gegaan en dat de 4 gemeenten nu wellicht in gezamenlijkheid besluiten kunnen nemen. 
Mevrouw Vlietstra merkt naar aanleiding van de toezeggingen op dat ze nu pas horen dat er op 
28 april nog uitwerking volgt. Er was toegezegd het begrotingsproces op schrift te stellen voor 
vandaag, maar ze vreest dat ze dit dan pas later kunnen verwachten. 
Naar aanleiding van de concept-investeringslijst merkt de heer Eichhorn op dat de gezond-
heidsclaim van sneller herstel door het eten van lokaal voedsel wettelijk niet is toegestaan. De 
voorzitter belooft dit aan te passen in de definitieve investeringslijst. 
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004. Vaststelling agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd aangepast. 
  
005. Voorstel tot vaststellen Regionale Samenwerking De Kop Werkt! 
 De voorzitter biedt de aanwezigen dadelijk gelegenheid om de motie en amendementen van de 

ChristenUnie te raadplegen. Hij wil met elkaar verkennen of het stuk in deze vorm naar de 
gemeenteraden kan, om ze uiteindelijk te laten besluiten over de 4 bestuursopdrachten. Het 
gaat erom voor de periode van 2017-2020 maximaal €15 miljoen te reserveren (ruim €91 per 
inwoner) en uitgaande van provinciale cofinanciering tegen eenzelfde bedrag.  
N.a.v. de discussie is in het voorstel ‘beschikbaar te stellen’ gewijzigd in ‘te reserveren’. 

  
Christen 
Unie 
 
 
 
 
vragen 

Mevrouw Biersteker licht de amendementen en motie kort toe. Na de aanpassing van het verslag 
zijn die nu gelukkig welkom hier in de RRNK. Gedachte erachter is dat je je afvraagt hoe met de 
discussie omgaat in de gemeenteraden. De zinnige dingen die vorige keer gezegd zijn – bijv. 
over destinatiemarketing – willen ze graag terugvinden in het document. Het is nog wat lastig de 
beste weg te vinden: amendementen dien je als adviezen in, maar hoe ga je ermee naar de 
raden? En gaat het dan eerst via de stuurgroep?  

Toelichting 
Amende-
menten en 
motie  

1. Over destinatiemarketing vinden de indieners dat de commissie wel erg blijft hangen in 
Holland boven Amsterdam. In hun ogen moet je het veel breder trekken en bijv. 
aansluiting zoeken bij het Nederlands Bureau voor Toerisme, project Versterking 
Kusttoerisme, enz. Er lopen immers al zoveel prachtige initiatieven die ook voor de 
Noordkop interessant zijn. 

2. Bij havenontwikkeling zou zoveel mogelijk moeten worden ingezet op behoud van de 
helihaven. Hier is al enige actie op ondernomen, maar het is belangrijk dit aan te 
scherpen tot gezamenlijk streven, want de helihaven is van groot economisch belang. 

 3. Het amendement over financiën kan worden ingetrokken, gezien de toezegging. 
4. Bij het convenant is het voorstel een sociale paragraaf toe te voegen. Werkgelegenheid 

is de ene kant, maar je moet ook kijken naar het sociaal welzijn van mensen die niet 
werken, vinden de opstellers. Die paragraaf mist de ChristenUnie. 

  
De voorzitter geeft nu eerst de wethouders gelegenheid hun standpunten naar voren te 
brengen. De leden kunnen dat straks meenemen in hun 1e ronde reacties. 

 
Ad 1 

 
Wethouder Beemsterboer over destinatiemarketing: ‘Holland boven Amsterdam’ is juist het hele 
merk dat wordt vormgegeven in de marketing-strategie. Hij hecht er wel aan dat merk te laten 
staan, want het heeft ook te maken met de belangrijke toeristische entiteit. Het amendement 
van de ChristenUnie om breder aansluiting te zoeken wordt overigens wel uitgevoerd, maar dan 
indirect via onze regionale samenwerking, betoogt de wethouder. 

 
Ad 2 

 
Wethouder Krijns over havenontwikkeling: het is onjuist dat Siemens initiatieven ontplooit om in 
Groningen een helihaven te vestigen; hun wens is alleen een heli-spot aldaar. Dat is nog onzeker 
en áls die spot er komt is nog onduidelijk wie dat gaat exploiteren. Wel gaat Siemens windpark 
Gemini inrichten. Vanuit helihaven Den Helder worden vele vluchten bediend: o.a. van SAR,  
allerlei andere helivluchten voor Noord- en Zuid-Holland en vluchten naar een 4x groter 
windpark dan op locatie Gemini. De wethouder voorziet dus zeker een goede toekomst voor 
onze helihaven. Verder zijn er diverse hoopvolle gesprekken en initiatieven gaande, o.a. met 
Groningen, vertelt hij. De wethouder hoopt dus dat de CU dit amendement intrekt. 

 
Ad 4 

 
Wethouder Meskers merkt over het bestuursconvenant op: de looptijd van dit project kan de 
zittingsperiode van de gemeenteraden en colleges overstijgen dus het zou jammer zijn als je 
daarover geen goede afspraken hebt vastgelegd. De sociale paragraaf is uiteraard heel 
belangrijk, maar is belegd in het portefeuilleoverleg, dus op een ander podium goed ingevuld, 
aldus de wethouder.  

 
 
Aandachts-
punt 

 
N.a.v. de vraag van mevrouw Vlietstra over op schrift stellen van het begrotingsproces, is wat 
de stuurgroep betreft nu een duidelijke structuur vastgelegd. Maar als zij dat onvoldoende vindt 
is wethouder Meskers bereid nog eens te kijken hoe dit proces te verduidelijken is. 

  
Reacties 1e 
termijn 

 

Texels 
Belang 

De heer Standaart las in de stukken van de vorige keer dat Texel niet meedeed, maar vindt 
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vraag 

jammer dat hij nu nergens leest dat Texel inmiddels wél meedoet.  
Over het overschrijden van de raadsperiode merkt hij op dat de gemeenteraad zo eigenlijk voor 
het blok gezet wordt. De raad beslist immers jaarlijks over de begroting, maar kan zo eigenlijk 
geen ‘nee’ meer zeggen. Wat doet de RRNK als er in een jaar bij de gemeenten niet de 
benodigde middelen beschikbaar zijn, vraagt de heer Standaart. 

 
Duurzaam 
Natuurlijk 
Alternatief 

 
De heer Teerink zegt in aansluiting op inspreekster dat ook hij teleurgesteld was dat zijn betoog 
van vorige keer niet leidde tot heldere doelstellingen in het document op duurzaamheid, 
energiebesparing, kleinschaligheid e.d. Hij kondigt aan de stuurgroep kritisch te volgen, en gaat 
ervan uit dat sprake zal zijn van voortschrijdend inzicht. 

 
Sterk 
Texel 
 
 
vraag 

 
Mevrouw De Groot zegt tegen de heer Standaart dat Texel duidelijk in het bestuursconvenant 
genoemd staat. 
De toegezegde aanpassing over het reserveren van de financiën vindt ze prima.  
Ze is het ermee eens dat je het convenant niet zomaar kunt afbreken, maar vraagt of je dan per 
jaar een kwart van het bedrag moet reserveren, of het totale bedrag in 1x in de begroting zet. 

 
JESS 
 

 
De heer Kröger ziet veel van zijn vragen inmiddels beantwoord. Hij ondersteunt de extra 
aandacht die mevrouw Jellema vraagt voor asielzoekers en statushouders.  
Om te kunnen toetsen of aan de verwachtingen wordt voldaan, gaat hij ervan uit dat de 
stuurgroep regelmatig terugkoppelt met tussentijdse evaluaties.  
JESS steunt het amendement van de CU over destinatiemarketing. Boven Amsterdam heb je al 
met heel veel partijen te maken, maar het toont wel aan dat dit soort bijeenkomsten heel 
belangrijk zijn.  
Over de helihaven is de heer Kröger blij met het positieve nieuws dat de provincie dat meteen 
heeft opgepakt.  
Algemeen kan JESS zich vinden in het stuk. Het is uitstekend dat Texel nu ook echt meedoet. 
Het gaat erom vooruit te kijken over meerdere jaren, dus in dat opzicht steunt hij de heer 
Standaart niet. Het ene jaar zal meer uitgegeven moeten worden dan het andere, dus het 
bedrag over de 4 jaren in gelijke porties verdelen lijkt hem geen goed idee, zegt hij in reactie 
op mevrouw De Groot. 

 
Groen 
Links 
 
 
 
 
 
voorstel 

 
De heer Vlaming kan namens GroenLinks wel bevestigen dat je na de verkiezingen met het 
convenant verder moet gaan. Ze steunen de voorstellen van de CU.  
Opmerking is wel dat ze niets hebben teruggevonden op het punt van burgerparticipatie, die 
volgens hen bij de voorbereiding hoort, om de burger zicht te geven wat er met de bijdrage 
gebeurt. GroenLinks hoort graag hoe dat wordt ingebracht. Het belangrijkste is immers het 
welbevinden van de inwoners: wonen, bereikbaarheid, kunnen ontspannen, enz. Zij moeten 
kunnen zien wat de effecten voor hen zijn. GroenLinks stelt daarom voor dit als hoofdstuk op te 
nemen bij de uitwerking van de plannen. 

 
D66 
 
Vragen 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel 
 
vragen 

 
Mevrouw Vlietstra geeft aan dat de leden van D66 zich heel goed kunnen vinden in de stukken. 
Wel hebben ze behoefte aan verduidelijking van het vervolgproces: op welke manier regelen we 
dat verder met elkaar? Komt alles straks – verwerkt in een totaaldocument - naar de raden?  
Het zou goed zijn de rolverdeling nog eens op een rijtje te krijgen: als raden horen zij toch  
kader-stellend te zijn, budget beschikbaar te stellen, en te controleren op de uitvoering. Een 
betere beschrijving daarvan stellen ze op prijs, ook om niet in de eigen raden weer allerlei 
vragen te krijgen. Dit sluit volgens mevrouw Vlietstra aan bij art.3 van het bestuursconvenant.  
Bij aansluiting arbeidsmarkt/onderwijs merkt ze op dat er een relatie moet liggen met de 
uitvoering van de participatiewet. Misschien moet die sociale paragraaf dan wel hier ingevoegd 
worden, oppert mevrouw Vlietstra namens D66. 
Bij financiën in art.4 vraagt ze of die dingen in de beheers-verordening beschreven gaan 
worden. De investeringslijst vinden zij gigantisch, dus ze zijn benieuwd wat er uit de private 
partijen komt, en welke cofinanciering nog wordt gezocht. Voor de raden moeten de projecten 
wel in een kader geplaatst kunnen worden. Ze moeten keuze kunnen maken welke investeringen 
ze het meest effectief vinden voor hun gemeente.  

 
SP 
 
 
 
 

 
De heer Komen had de vorige keer nog twijfels, maar die zijn wel weggenomen. Hij vindt het 
géén goed idee hiermee in te stemmen, nu de toezeggingen van vorige vergadering slechts 
beperkt zijn nagekomen. De SP schrok vooral van de investeringslijst, omdat van de €30 miljoen 
wel €8 miljoen over verbeteren van wegen gaat. Dat hoeft natuurlijk niet alleen asfalt te zijn, 
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Vraag 
 
 
 
 
 
Voorstel 
 
 
vragen 

maar de SP ziet graag onderbouwing hoe al die investeringen direct gaan leiden naar 
werkgelegenheid en de andere doelen de in het ambitiedocument zijn gesteld. 
De fracties krijgen de indruk dat er weinig samenhang in zit, en dat de 4 gemeenten alleen 
maar samenwerken om die €15 miljoen van de provincie te krijgen. Het voorstel lijkt daar naar 
toe geschreven te zijn en niet speciaal voor het hogere doel. De heer Komen denkt dat bijv. het 
investeren in een hogeschool dat wel zou kunnen zijn, want dat is nodig om échte 
werkgelegenheid te creëren, stelt hij.  
Vorige keer heeft hij 2 dingen gevraagd: of er is nagedacht over wat de financiële bijdragen van 
de bedrijven in de regio zijn, en hoe er uitvoering wordt gegeven aan het creëren van échte 
banen. In relatie tot de motie van de CU, zou je dit kunnen opnemen in zo’n sociale paragraaf, 
naast bijv. de sociale werkplaatsen. Juist nu lijkt het hem zaak dat soort dingen aan te pakken.  
N.a.v. de uitspraken van wethouder Beemsterboer stelt hij: ook de SP lijkt het niet de goede 
weg om geld te steken in reclame om te concurreren met andere regio’s en gemeenten.  

 
PvdA 
 
 
 
 
Aandachts-
punt 

 
De heer Van der Laan is wel positief. Het is allemaal begonnen met de toezegging van de 
Gedeputeerde €15 miljoen beschikbaar te stellen, onder voorwaarden. Het gaat hen er in 1e 
instantie om hoe je dit gebied leefbaar houdt, en economisch op peil. Dat gaat volgens de PvdA 
alleen als je samenwerkt. Wel missen ze nog aandacht voor groen en duurzaam, en vinden ze 
een zwaar accent liggen op €8 miljoen voor bereikbaarheid. De PvdA gaat ervan uit dat alle 
reacties worden meegenomen in de uitwerking. Ook de reacties van de stuurgroep op de 
voorstellen van de CU kunnen ze in grote lijnen ondersteunen. Het amendement om pas op de 
plaats te maken tot het voortbestaan van helihaven en haven geborgd is raden ze af, want dat 
kun je in hun ogen niet waarmaken. Verder vinden ze dat er niet echt meer sprake is van 
samenwerking, als de 4 gemeenteraden afzonderlijke besluiten nemen over de amendementen.  
Het convenant elke keer onderdeel van discussie maken bij verkiezingen lijkt hen ook niet 
wenselijk, want de projecten lopen veel langer door. Je gaat deze samenwerking met volle 
overtuiging aan, en moet er dan niet elke keer weer over debatteren in je eigen raad. Over 
reserveren van het geld natuurlijk wel, maar dat staat er keurig in. 
N.a.v. het voorstel een sociale paragraaf toe te voegen merkt de heer Van der Laan op dat 
diverse instanties voor Sociale Werkvoorziening al bij de werkgevers om banen komen vragen. 
Van de samenwerking in het Sociaal Domein hebben de gemeenten tot nu toe een ‘rotzooitje’ 
gemaakt, dus de strekking van deze motie – dat de regio dit goed moet oppakken - 
ondersteunen de PvdA-fracties van harte. Het mag zelfs best wat steviger worden geformuleerd, 
al hebben ze wel enige twijfel of dit bij De Kop Werkt! thuishoort.  

 
CDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandachts-
punt 
 
 
Aandachts-
punt 
 
 
 
 
Vraag 
Aandachts-
punt 
 
 
 
Voorstel 
 
 
vraag 

 
Mevrouw Vlaming stelt dat er wel afbakening moet worden aangebracht, omdat je anders niet 
tot een besluit komt. Ze gaat ervan uit dat ze de antwoorden op de technische vragen verwerkt 
terugzien in de stukken die naar de raden gaan. Die gelden voor de komende 4 jaar en daarna 
moet je juist ook evalueren, naast de jaarlijkse evaluaties. Je kunt dan meteen kijken hoe 
verder te gaan met de financiën. Het wachten is nog op beschikbaar stellen van het geld door 
Provinciale Staten; het CDA is blij dat die in principe positief zijn. Dat geldt ook voor de 
gemeenteraden, maar daarnaast moet je goed kijken naar andere potten voor cofinanciering, 
zoals bedrijven, Waddenfonds en Europese fondsen. Bij punt 5 geeft mevrouw Vlaming nog mee 
dat ze niet voor allerlei dure onderzoeken zijn, maar wel zicht willen hebben op de parameters, 
aan de hand waarvan je kunt evalueren of het gewenste effect wordt bereikt. 
De projecten op de grote investeringslijst zijn soms wat onduidelijk qua inhoud weergegeven, 
vinden ze. Soms roept dat vragen op over wat het de Noordkop precies gaat opleveren, al moet 
je dit zien als beleidskader wat nog verder uitgewerkt moet worden. Jaarlijks kun je bekijken 
óf, en waaraan, het geld beschikbaar wordt gesteld.  
Havenontwikkeling en evenementen worden niet allemaal genoemd; dit kan wel iets 
uitgebreider, oppert mevrouw Vlaming. Het stimuleren en beheer in 1 organisatie Haven Den 
Helder samenvoegen is ook niet het enige waar het hier om gaat. Ze vraagt dit nog bij te 
stellen. Voor wat betreft huisvesting en arbeidsmarkt moeten ook jongeren nadrukkelijk de 
aandacht krijgen.  
Verder vindt het CDA dat het energie- en productielandschap wel erg veel aandacht krijgt, in 
tegenstelling tot de agrarische en visserijsector. Ze zien dan ook graag toegevoegd dat 
verbeteren van de infrastructuur voor deze sectoren, niet alleen om wegen moet gaan, maar 
ook op andere manieren moet verbeteren, zoals op het gebied van kennis. De bestuursopdracht 
haven sluit op dit punt niet volledig aan bij het ambitiedocument, dus het is zaak deze ‘mis-
match’ verder in te vullen. Bij de terugkoppeling in het 2e kwartaal terugkoppeling verwachten 
de CDA-fracties dus dat de meerwaarde voor alle havens en de versterking van infrastructuur in 
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brede zin zijn meegenomen. Die uitwerking van de beleidskaders en toevoeging van de 
evaluatiemomenten vinden ze van groot belang.  
Reserveren van de €15 miljoen vindt het CDA prima, maar mevrouw Vlaming herhaalt dat 
cofinanciering van de Provincie essentieel is. Dat geldt ook voor duidelijk naar de inwoners 
aangeven wat De Kop Werkt! beoogt met deze samenwerking, en wat er bereikt wordt. Als je 
gaat investeren zou dat nadrukkelijk naar buiten kunnen worden gebracht, stelt ze voor, met de 
vermelding ‘dit is mede mogelijk gemaakt met geld van …..’. Het CDA stelt zich positief kritisch 
op, maar kan instemmen met vaststelling, na enige bijwerking zoals voorgesteld.  

 
VVD 
 
Aandachts-
punt 
 
 
 
Aandachts-
punt 
 
 
Aandachts-
punt 
 
 
 
 
 
Vraag 
Aandachts-
punt 
 
Aandachts-
punt 
 

 
De heer Swaag spreekt de hoop uit dat nu daadwerkelijk ‘spijkers met koppen’  worden 
geslagen. Ze zijn blij dat ook Texel vanavond instemt. De aanpak moet wel efficiënt gebeuren, 
met zo min mogelijk onderzoek en zo veel mogelijk ‘de handen uit de mouwen’, stelt de VVD. 
Hun commentaar op destinatiemarketing-onderzoek in de vorige vergadering krijgt gelukkig 
ondersteuning. De heer Swaag roept op nu een helder besluit mee te nemen, en in de raden niet 
het hele onderwerp weer overnieuw te gaan doorspreken. Zij gaan uit van verdere uitwerking 
van de bestuursopdrachten zoals afgesproken en ondersteunen het ambitiedocument. Dit is geen 
blauwdruk, maar een dynamisch document, wat tussentijds aangepast moet kunnen worden. 
Over de investeringslijst is de heer Swaag het eens met mevrouw Vlaming. Bijvoorbeeld voor het 
bedrag voor het dorp Oudesluis - als er de school dicht gaat - hoop hij dat er plannen ontwikkeld 
worden die door meer dorpen gebruikt kunnen worden. De uitwerking van het document kan zo 
meerwaarde opleveren, doordat plannen op meerdere plekken toepasbaar zijn. De VVD-fracties 
zullen zeer kritisch controleren of wel datgene wordt bereikt, wat wordt beoogd voor onze 
samenleving.  
In het bestuursconvenant vindt hij dat de fase van genoemde doelen al lang voorbij is. De 
omschrijving lijkt hen nu wat summier; naast “creëren van optimaal klimaat…” zouden hier ook 
de bredere doelstellingen verder uitgewerkt moeten worden. Vraag is daar naar te kijken. 
Over duurzaamheid merkt de heer Swaag op dat dit voor de VVD eigenlijk vanzelfsprekend 
wordt meegenomen in alle plannen.  
M.b.t. het gezamenlijk oppakken van het vluchtelingenprobleem denkt hij dat het goed is te 
kijken waar je elkaar kunt versterken, maar vindt hij dat het verder gaat dan het Noordkop-
beraad. In hoofdlijnen kan VVD verder instemmen. Ze wachten reactie van de ChristenUnie af. 

 
Vrije 
socialisten 

 
Mevrouw Van Driesten vertelt dat ze met de 6 Helderse lokale partijen bijeen zijn geweest om 
deze bijeenkomst voor te bespreken. Het lijkt haar een goede aanzet tot bundeling, en ze 
spreekt de hoop uit dat dit initiatief breder uitgerold gaat worden.  
Bij de investeringslijst ziet ze graag verduidelijking op enkele posten: 

- Het voorstel ‘openbare ruimte Groote Keeten’ kwam binnen door een burgerinitiatief, 
maar je kunt je afvagen waar de scheidslijn ligt, bijv. als je ziet dat Huisduinen ook 
bezig is alle openbare ruimte op te knappen.  

- Verbetering van de N250 is prima, maar ze missen verbeteringen rond de aanlanding 
van de Texelse boot; de nieuwe boot wordt groter, dus er komt nóg meer verkeer.  

Met de PvdA zijn ze het eens over subsidies binnenhalen voor bepaalde projecten, bijv. vanuit 
het Waddenfonds. Wel is de vraag of die subsidie dan van het benodigde bedrag wordt 
afgetrokken, omdat het dan meer een sigaar uit eigen doos lijkt. De provinciale cofinanciering is 
erg belangrijk.  

 
Senioren 
partij 
 
 
 
Aandachts-
punt 
Aandachts-
punt 
 
voorstel 
 

 
De heer Vriend (Schagen) spreekt ook namens seniorenpartij Hollands Kroon. Zij kunnen zich in 
grote lijnen vinden in het voorstel. De synergie zien zij, maar ze vinden net als de VVD dat er zo 
min mogelijk geld naar onderzoek moet gaan. Ze raden aan hier kritisch in te zijn en zoveel 
mogelijk te putten uit eigen kennis en ambtelijke capaciteit.  
In de gemeenten moeten veel te veel beslissingen ten aanzien van de WMO worden genomen. 
Het stimuleren van samenwerking op dit terrein lijkt hen van groot belang.  
Bij onderwijs merkt de heer Vriend op dat er grote vraag is naar hoger gekwalificeerd 
onderwijs. Na hun opleiding kunnen studenten hier dan ook werk en huisvesting vinden.  
Qua financiën merkt de heer Vriend op dat ze onmiddellijk geïnformeerd willen worden als de 
Provincie niet over de brug komt, om de plannen te kunnen herzien. Met deze aanvulling 
kunnen ze het ambitiedocument onderschrijven. 

 
LADA 
 
voorstel 

 
De heer Van Gameren heeft net als de heer Swaag wat moeite met de ontwikkeling van 
Oudesluis. Hij gunt het ze wel, maar er zou een integrale visie moet komen voor alle kernen in 
problemen in de Noordkop.  
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Stadspartij 
Den Helder 
 
Aandachts-
punt 

 
De heer Van Dongen beluistert uit de woorden van de heer Krijns dat het met haven/helihaven 
wel goed komt, maar waarschuwt dat er steeds meer werk - in kleine beetjes - naar buiten de 
regio verdwijnt. De voorzitter meldt dat zowel provincie Noord-Holland als gemeente Den 
Helder en Den Helder Airport hun zienswijzen hebben ingediend tegen mogelijke aanleg van een  
helihaven in de Eemshaven. 

 Hierna volgt pauze voor de maaltijd. Mevrouw Bredewold en de heren Van Gameren en De Vrij 
zijn in de pauze vertrokken.  

  
Toelichting 
2e termijn 

De voorzitter wil aan het eind van deze bijeenkomst duidelijk hebben hoe ze de raden kunnen 
adviseren hoe met het document om te gaan. Hij verzoekt de leden aan te geven of het 
document in deze vorm verder kan. De wethouders leggen nu uit wat ze met de opmerkingen uit 
de eerste ronde doen, tot welke aanpassingen het leidt, en hoe het proces verder gaat. 

Reacties 
stuurgroep 

 
Toezegging 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezegging 
 
 
 
Toezegging 
 
 
 
 
 
 
Toezegging 
 
 
 
Toezegging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezegging 

 
Wethouder Meskers spreekt namens de stuurgroep waardering en blijdschap uit over de reacties 
op de investeringsagenda. Er leeft bij hen natuurlijk grote bereidheid het document met de 
kanttekeningen en nuances die hier en daar zijn aangegeven op een aantal punten bij te stellen. 
Daarom is belangrijk te weten welke uitspraken door een meerderheid worden gesteund; hij 
vraagt de leden dit naar elkaar toe aan te geven. Het moge duidelijk zijn dat het document al in 
de colleges is vastgesteld, dus een nieuwe ronde met fundamentele ingrepen zal vertraging 
opleveren. Zijn reacties op de aandachtspunten en voorstellen: 

- Het beeld dat het groene karakter zou ontbreken wil hij bijstellen. Onder verwijzing 
naar de eerdere reactie van wethouder Krijns leunen alle aanpassingen van de haven 
breed op ‘building with nature’, en op de diverse locaties speelt ‘Groen in de Kop’ 
mee. Duurzaamheid zien zij meer als een uitgangspunt, dat daar waar mogelijk 
automatisch zal worden ingepast. 

- Over burgerparticipatie had hij een ander beeld, maar na de vergadering kan hij 
concluderen dat ze hetzelfde beogen, dat is de inwoners betrekken bij wat ze willen. 
Bij elk voorstel komt een paragraaf hoe ze dat gaan doen, belooft hij. 

- Op de vragen van D66 over de rolverdeling wijst hij op de 3 functies van de 
gemeenteraad. Langs die structuur willen ze opereren. Vanavond krijgt de kader-
stellende rol zoveel mogelijk ruimte. In fase 2 gaat het om budgetrecht; de 
investeringslijst is dan uitgewerkt in detail, en daarop kan de raad z’n oordeel vellen, 
zowel hier als in de individuele raden. Aan het eind geldt de controlerende rol; ook 
daar zullen ze ruimte voor bieden, belooft de wethouder.  

- Het dekkingsplan toont bijvoorbeeld ook gelden van Europese fondsen, Leader+, 
Waddenfonds, of wat voor fondsen dan ook. De afspraak is, dat, als het project het 
vraagt of er ruimte voor is, aanvullende fondsen zullen worden gezocht. 

- N.a.v. SP en Seniorenpartij over onderwijs en het oprichten van een HBO-instituut in de 
Noordkop, antwoordt hij dat het al niet meer vanzelfsprekend is dat elke regio een 
eigen hbo heeft. De richtlijnen van het Ministerie zijn niet alleen gebaseerd op criteria 
als bevolkingsdichtheid, maar ook op de vraag. Uit globale analyse blijkt een tekort van 
3800 fte, en na verdere analyse gaan ze kijken hoe die druk is op te heffen. Dat kan 
zijn door hbo, maar misschien zelfs door wo. Als stuurgroep hebben ze een directe lijn 
naar de onderwijsorganisaties, de roc’s, enz. Maar ook moet niet het KIM worden 
vergeten. Dit instituut levert wetenschappelijk onderwijs, en verder zijn ze bezig met 
het organiseren van hbo-minors. Feitelijk vindt er volgens de wethouder dus al veel 
plaats op het gebied van vervolgonderwijs. Het gaat erom vraag en aanbod op elkaar af 
te stemmen, terwijl het stichten van fysieke scholen niet meer het doel is. 

- De stuurgroep doet toezegging nadere studie te maken of er mogelijkheden zijn vanuit 
bestaande capaciteit of uit nieuwe capaciteit van buitenaf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wethouder Beemsterboer stelt, naar aanleiding van de opmerkingen van Texels Belang over 
destinatiemarketing, dat Texel inderdaad al ontzettend toeristisch is, en qua professionaliteit 
en budget ver vóór op de andere gemeenten. Ze hebben hun eigen organisaties voor de 
specifieke marketing, maar dat neemt niet weg dat Texel toch aan de samenwerking meedoet. 
De strekking van het amendement van de ChristenUnie over dit onderwerp steunt de wethouder 
zeker, en dus ook de samenwerking met bijv. het NBT, zegt hij tevens tegen JESS. Hij heeft de 
CU opgeroepen dit amendement in te trekken, want die strekking nemen ze al mee. 
De SP verwijst hij naar zijn antwoorden de vorige keer, hoewel hij graag de discussie aangaat 
over redenen voor meer overheidsinvesteringen.  
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N.a.v. de opmerkingen van het CDA, dat agrarische en visserij-investeringen ontbreken, stelt de 
wethouder dat het natuurlijk over infrastructuur in de breedste zin gaat. Bijv. de zaadverede-
lingssector kan zichzelf goed redden; het is een florerende sector. En de investeringen mogen 
ook weer niet op staatssteun lijken. 
N.a.v. de opmerkingen van de VVD over destinatiemarketing stelt de wethouder dat in de 
bestuursopdracht juist de ambitie in kaart wordt gebracht, om te bepalen waar je met elkaar 
staat. De omslag naar marketing is heel recent gemaakt. Dit vraagt écht wel nader onderzoek, 
hoewel de vrees van teveel onderzoek wel is gehoord.  
N.a.v. de opmerkingen over het integraal van toepassing laten zijn van plannen zoals dat voor 
Oudesluis ook voor andere kernen, stelt wethouder Beemsterboer dat ze ook in projecten op het 
gebied van natuurontwikkeling en participatie zeker kijken wat je ervan in andere gemeenten 
kunt toepassen. Hij neemt aan dat Oudesluis als voorbeeldproject omarmd zal blijven. 

  
Wethouder Krijns merkt op dat de vragen naar aanleiding van het deelproject samenwerkende 
havens al schriftelijk zijn beantwoord. In het 2e kwartaal willen ze de eerste bevindingen 
presenteren, met voor iedere haven met z’n eigen specialiteiten. De projecten zijn juist gericht 
op de economische impuls, door het creëren van ruimte aan de havens. Dat leidt dan weer tot 
vestiging van bedrijven, is de gedachte. Uiteraard wordt al hard gewerkt aan samenwerking, 
bevestigt de wethouder, maar geldt dit niet als investering. 
N.a.v. aanlanding TESO-haven, als het gaat om bereikbaarheid, is te zien dat dit in de 
infrastructuur terugkomt en serieus wordt opgepakt. Als het gaat om verplaatsen van de TESO-
haven; daarvoor is €30 miljoen niet genoeg, dus dat is op dit moment niet aan de orde.  
N.a.v. de echte banen van de SP zitten ze volgens de wethouder nog steeds op 1 lijn, want ook 
het aanleggen van infrastructuur leidt tot meer banen. Hij denkt dat de gehele regio kan 
profiteren van de economische impuls, indirect dan wel direct.  
De heer Van Dongen lijkt hem met hetzelfde bezig. Alleen willen aangeven dat de ontwikkeling 
in Eemshaven niet ineens betekent dat alles vanuit Groningen aangevlogen zal worden. Noord-
Holland krijgt ook flinke windparken, hoewel ze er nog niet liggen. 

  
De voorzitter vraagt allen in de 2e termijn tevens advies op de 5 beslispunten in het document – 
inclusief de toegezegde aanpassingen - te geven.  
 

Christen 
Unie 

Mevrouw Biersteker vindt het vervolgtraject nog wat onduidelijk. Hoe kom je tot een 
eensluidend verhaal als de 4 raden met heel afwijkende standpunten komen? De CU wilde 
daarom hier een zoveel mogelijk eenduidig document opstellen, dus ze beogen duidelijke 
toezegging dat de strekking van de amendementen nog verwerkt wordt. Daarop zou dan een 
soort stemming losgelaten kunnen worden, of in ieder geval een inventarisatie, waardoor het zo 
concreet mogelijk wordt. Het amendement over financiën laten zij los.  
Velen vinden de motie over een sociale paragraaf toevoegen goed, beluistert ze, dus roept ze 
op dat mee te nemen voor het naar de raden gaat. 
Het amendement over destinatiemarketing was juist bedoeld om te voorkomen dat er veel 
onderzoek wordt gedaan; daar hebben de raden niets mee. Je kunt je beter aansluiten bij een 
reeds uitgerolde visie zoals van NBT.  
Over de helihaven heeft ze de indruk dat de wethouder er wat makkelijk over denkt. De 
directeur van Airport Den Helder is toch redelijk bezorgd, dus kan iedere steun en visie ter 
versterking gebruiken. Het lijkt haar goed in het ambitiedocument uit te spreken dat je daar als 
regio voor gaat. Niets is in haar ogen belangrijker dan de werkgelegenheid in het havengebied.  
Algemeen wil mevrouw Biersteker de amendementen terugzien in het document dat naar de 
raden gaat.  
 
De voorzitter merkt op dat hier in de commissie peiling plaatsvindt over de hoofdlijnen en de 
beslispunten. De door de CU aangeleverde teksten zijn toegevoegd, dus daarover kunnen de 
leden zich uitlaten. De wethouders kunnen op basis daarvan het document dan aanpassen. Als  
de 4 raden straks 4 verschillende individuele wensenlijsten willen is dat inderdaad onwenselijk. 
Mevrouw Biersteker heeft wel gelijk dat hier een weging moet plaatsvinden, maar de uitwerking 
straks vormt de concretisering. Bovendien is het niet zo dat u er nooit meer op terug kunt 
komen, verzekert de voorzitter de commissie.  

 
GroenLinks 

 
De heer Vlaming erkent dat hier geen besluiten worden genomen, maar roept op niet 
besluiteloos te zijn. Namens GroenLinks van 3 gemeenten stelt hij dat ze hier niet zitten om 
oppositie te voeren, hoewel ze nergens in het college zitten. Ze zijn druk bezig elkaar te gaan 
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begrijpen over de gemeentegrenzen heen en de stukken doen hier volgens hem recht aan, in de 
juiste volgorde. In de praktijk kan dit weleens wat langer duren, maar dat ben je aan de 
democratie verplicht. Hij gaat ervan uit dat de afspraken worden nagekomen en dankt voor de 
toezegging over burgerparticipatie. Ook op het lastige terrein van destinatiemarketing is dat 
belangrijk. Het gaat hier om informeren, stimuleren, en afstemmen van toeristische elementen. 
Dit heeft consequenties voor de onderwerpen bereikbaarheid en werkgelegenheid, en doet een 
aanslag op het landschap. Studies hierover zijn volgens de heer Vlaming dun gezaaid. Uit dit 
perspectief zou ook onder onderwijs en training een studie over toerisme en  landschaps-
ontwikkeling op z’n plek zijn. Met oog voor realiteit houdt GroenLinks dan ook rekening met het 
gebruik van de auto. Ook komt de discussie over dubbelspoor weer naar voren als het gaat om 
bereikbaarheid voor toeristische uitjes. Verder wil GroenLinks die vormen van land- en tuinbouw 
stimuleren die bijdragen aan werkgelegenheid en een gezonde leefomgeving. Er is grote 
behoefte aan biologische teelt van voedsel. Nu worden nog teveel producten van de landbouw 
niet voor voedsel gebruikt. De focus van de provincie ligt meer op het zuiden, vindt GroenLinks. 
Zij vinden niet verstandig achter provinciale programma’s aan te lopen, maar ook moet de regio 
niet lokaal blijven hangen. De kopgemeenten moeten zich wel realiseren deel uit te maken van 
een groter geheel, en de raden moeten zich opnieuw conformeren aan de afspraken vindt 
GroenLinks. De 5 punten krijgen van hen nu positief advies.  

 
D66 
 
 
 
 
toezegging 

  
Mevrouw Vlietstra kan zich namens D66 ook in de 5 punten vinden, mits de toevoegingen 
verwerkt worden. Dat betekent dat ze dus meer duidelijkheid over het proces vragen en hopen 
dat alles in de geest wordt verwerkt, zoals vandaag is aangedragen. Over de amendementen kan 
verder na de provinciale statenverkiezingen worden besloten. 
Nog vergeten is iets over de gemeenschappelijke regelingen te zeggen. De voorzitter belooft 
hier later nog op terug te komen.  

 
Texels 
Belang 

 
De heer Standaart is in z’n algemeenheid nog niet overtuigd van de meerwaarde van integrale 
samenwerking. Met de 5 projecten heeft hij op zich niet zo’n moeite. De provincie heeft de 
bijdrage pro memorie staan, dus zij nemen een besluit per project. Daarnaast laat hem de 
indruk niet los, dat die €15 miljoen zo’n grote rol speelt dat daar de samenwerking op wordt 
afgestemd. Dat gaat Texels Belang wat ver. Tot slot verwachten ze een eensluidend verhaal om 
richting de raden te kunnen gaan. 

 
Behoorlijk 
Bestuur 

 
De heer Wouters neemt aan dat de leden naar de raden terugkeren als ambassadeurs van dit 
verhaal. De 6 lokale fracties van Den Helder kunnen zich er wel in vinden. N.a.v. het 
bestuursconvenant vinden zij dat dit niet bij iedere verkiezing ter discussie moet staan. Zij 
denken meer aan een geleidelijk proces. Een waarschuwing: als we de burger niet goed 
meenemen met de meerwaarde, dan komt die burger in opstand, en dan vormt het straks wel 
onderdeel van de verkiezingscampagne. Het is dus zaak kritisch te blijven of er misschien in de 
uitvoering toch nog wel eens iets moet veranderen. Bij punt 3 over cofinanciering is het goed 
kritisch richting provincie te zijn, en de woorden van mevrouw Jellema mee te nemen, gezien 
eerdere slechte ervaringen met het nakomen van toezeggingen. De gemeenten zullen dan de 
eigen bijdrage navenant naar beneden bijstellen, en misschien overwegen het geld liever lokaal 
zelf willen besteden, waarschuwt de heer Wouters. Over de €8 miljoen voor infrastructuur ziet 
hij dat dit niet alleen voor wegen is, maar ook voor studie hoe je die moet aanleggen, opdat ze  
tot een snellere verbinding leiden. Dat geldt ook voor het OV. Zonder goede ontsluiting worden 
de andere projecten ook niets, merkt hij op. 
Het amendement over de helihaven ondersteunen ze niet op deze manier. De provincie zal haar 
meerwaarde moeten bewijzen, middels constante lobby. De heer Wouters wil aan de stuurgroep 
en andere lobbyisten meegeven dat er in hun ogen geen ruimte is voor meer dan 1 helihaven in 
de noordelijke provincies. 
M.b.t. destinatiemarketing lijkt het de heer Wouters goed toch nog eens goed te kijken naar 
alle plannen die het NBT heeft, óók voor de kust van de Noordkop. Ze steunen dit amendement 
wel, maar hopen het in wat genuanceerde vorm terug te vinden in het document. 
Participatie zal net als duurzaamheid in de genen moeten zitten. Dit geldt dus ook voor re-
integratie en al dat soort zaken. Het Sociaal Domein als een rotzooitje aanmerken helpt daar 
niet bij. De heer Wouters raadt aan positief te denken en te hopen dat dit terugkomt als 
onderdeel van de grote economische projecten. 

 
JESS 

 
De heer Kröger proeft gelukkig nu ook weer een positieve houding richting duurzaamheid. Hij 
roept op hier in de samenwerking ‘duurzaam’ aandacht aan te geven. Hij geeft mee dat zelfs 
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duurzaam asfalt mogelijk is. 
Participatie van burgers acht hij noodzakelijk, maar ook van organisaties en ondernemers. Hij is 
blij dat de stuurgroep hier veel aandacht aan geeft. Reacties op de andere fracties: 
Tegen GroenLinks zegt hij dat in de agendacommissie de lokale partijen zeer goed 
vertegenwoordigd zijn. Zij hebben allen belang bij samenwerking. 
De SP is kritisch; dat wil hij niet bagatelliseren. Er klinkt ‘neen’ tegen alleen bouwen, maar zo 
hard is het document toch niet. Wel is het goed de vinger aan de pols houden. Over regionaal 
versus lokaal neemt hij aan dat die discussie nog wordt gevoerd.  
In de regio wil hij qua hoger onderwijs/werkgelegenheid nog het NIOZ op Texel noemen.  
Vraag is wat er nu met de amendementen moet gebeuren: 
-Steunt het CDA evaluatie om de 2 of om de 4 jaar? 
-De VVD wil meteen de schop in de grond, maar het ziet er niet uit als een hamerstuk. 
Hij is blij met het initiatief tot bundeling van lokale partijen. 
Dat er minder geld naar onderzoek zou moeten heeft eigenlijk de steun van allen, ziet hij. 
Lokale plannen alleen zou je alleen moeten steunen als ze ook regionaal mogelijkheden bieden.  
Fractie JESS vertrouwt volledig op de stuurgroep, steunt géén van de amendementen, en wél de  
5 punten van het document. 

 
Sterk 
Texel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christen 
Unie 
Sterk 
Texel 

 
Mevrouw De Groot reageert op wethouder Meskers over de rollen van de raad: naast 
kaderstelling en budgetrecht is de controlerende rol in haar ogen minder uitgediept. Daarbij 
hoort ook evaluatie, en tussentijds kunnen ingrijpen.  
Projecten voor kleine kernen vindt ze heel belangrijk in de Noordkop.  
Burgerparticipatie staat en valt met goede communicatie, want alleen dan werkt het draagvlak 
vergrotend, betoogt ze. Het kustgebied moet blijven zoals het is, vindt Sterk Texel. 
Dubbelspoor is belangrijk voor de bereikbaarheid, maar ook aanpassing van o.a. fietspaden. 
Voor wat betreft onderwijs en arbeid mist ze uitbreiding in de regio uitbreiding. Ook dat staat 
en valt met samenwerking met HBO en universiteiten.  
De nieuwe gemeenteraden zullen zich in haar ogen achter de plannen kunnen opstellen. 
  
Mevrouw Biersteker denkt dat je het convenant wel tussentijds samen moet herbevestigen om 
ermee verder te kunnen. De kiezers kunnen er dan ook invloed op hebben.   
Mevrouw De Groot is er niet voor dat het elke 2 jaar ter discussie komt. Ze hoopt op voldoende 
kruisbestuiving in de stuurgroep, zodat de belangrijke dingen meegenomen worden.  
V.w.b. de amendementen: Havenontwikkeling wil Sterk Texel laten zoals het is, en die over 
destinatiemarketing gaat ze ook niet ondersteunen.  

 
Groen 
Links 
 
 
 
voorstel 

 
De heer Eichhorn mist toch nog wat duidelijker het thema duurzaamheid. Wat dat betreft is hij 
het roerend met mevrouw Jellema eens. Wethouder Meskers zegt – gesteund door de VVD - wel 
dat duurzaamheid eigenlijk leidend en vanzelfsprekend is, maar waarom staat dit dan niet 
prominenter in de stukken, is zijn vraag. Hij betwijfelt namelijk of er inderdaad meer 
natuurgebied komt, minder uitstoot, meer biologische landbouw, enz. De heer Eichhorn 
adviseert dan ook dit prominenter op te nemen.  

 
Progressief 
Hollands 
Kroon 

 
Ook mevrouw Sijbenga pleit voor nadrukkelijker opnemen van duurzaamheid, net als de andere 
genoemde items, want kan van alles onder worden gerekend, voornamelijk biologische 
landbouw. Ze denkt dat alle amendementen en de motie gewoon aan de lokale raden moeten 
worden voorgelegd.  
Burgerparticipatie vindt ze eveneens erg belangrijk. Je moet met z’n allen zorgen voor goed 
kunnen wonen en recreëren, en daar moet je heel duidelijk in zijn, gezien de vergrijzing.  
De inwoners en bedrijven moeten het wel voor de gemeenschap realiseren, dus het draagvlak 
moet prominenter worden neergezet.  

 
SP 
 
 
 
 
 
 
vraag 

 
De heer Komen sluit zich aan bij de 2 vorige sprekers over duurzaamheid.  
De SP steunt alle amendementen, behalve die van destinatiemarketing.  
In reactie op het CDA merkt hij op dat zeker qua uitvoering van de participatiewet dingen in 
elkaar overlopen.  
Na de verkiezingen evalueren lijkt hem een goede zaak, want je wilt de inwoners mee laten 
bepalen.  
Door de wethouders voelt hij zich nog niet nog niet overtuigd van het investeringskader. Van 
wethouder Krijns heeft hij nog geen duidelijk antwoord hoe die echte, structurele banen wil 
creëren. Op korte termijn gebeurt er wel iets aan wegenaanleg e.d., maar verder hoort hij geen 
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enkele onderbouwing.  
Het vestigen van HBO moet je deels aan de markt overlaten, denkt de heer Komen. Hij ziet  
hoger onderwijs ook meer als een middel om het doel – werkgelegenheid creëren – te behalen. 
En aangezien er geen geld ervoor in de investeringsagenda zit, lijkt het hem een beetje een 
loze belofte. Tegen de heer Kröger zegt hij dat hij het zeker kritisch zal blijven volgen. 

 
PvdA 
 
 
Voorstel 
 
 
 
 
 
 
 
voorstel 

 
De heer Van der Laan is tevreden. Over de 5 punten van het document:  
-punt 1 is akkoord,  
-punt 2, de investeringslijst; er gaat wel veel geld naar infrastructuur. De PvdA wil in dit kader 
nog meegeven dat er iets moet worden gedaan aan de snelheid van de breedbandverbinding in 
buitengebied, 
-punt 3 is akkoord 
-punt 4 convenant, en hierop ingediende amendementen; de gemeenteraden krijgen elke keer 
een jaarschijf voorgelegd, dus wat voegt het dan toe steeds weer te vragen of ze het eens zijn 
met het convenant, legt de heer Van der Laan voor. Mocht het worden aangepast, dan wil hij 
wel aandacht voor de voortgang en evaluatie. Doel is immers creëren van werkgelegenheid: dus 
het gaat hen om een jaarlijks overzicht wat het aan werkgelegenheid heeft opgeleverd.  
-punt 5 is akkoord.  
N.a.v. de reactie van de heer Wouters over het Sociaal Domein: er steekt niets meer achter dan 
het aangeven wat de feitelijke situatie is. Op dit gebied gaat elke gemeente z’n eigen gang en 
van daadwerkelijke samenwerking is niets terecht gekomen, constateert de heer Van der Laan. 

 
CDA 
 
 
 
 
 
 
Christen 
Unie 
 
CDA 

 
De heer Lensink reageert op de amendementen van de ChristenUnie hetzelfde als de PvdA (zie 
boven). Ook hij gaat uit van continuïteit van bestuur. Bij het amendement destinatiemarketing 
merkt hij op dat het hele stuk al de geest ademt van goed overleg en relevant contact. Hij 
vertrouwt erop dat het efficiënt wordt uitgevoerd.  
Over de helihaven kiest hij niet de negatieve insteek. Je moet uitgaan van eigen kracht en de 
overtuiging dat je die concurrentie zult overwinnen.  
Mevrouw Biersteker vindt dat wat naïef. Ze heeft juist zorgen dat er niets meer te concurreren 
is; die werkgelegenheid is hier echt hard nodig. Het is niet vanzelfsprekend dat Den Helder 
beter is. Bovendien gaat het niet alleen om Groningen, maar ook bijv. om Aberdeen.  
De heer Lensink wil toch uitgaan van eigen kracht en uitbreidingsmogelijkheden. Je moet wel 
voortdurend blijven evalueren en stappen durven zetten; niet wachten tot er 100% zekerheid is. 
M.b.t. de sociale paragraaf verwacht hij geen meerderheid. Je moet je realiseren dat dit een 
stuk over economische impulsen is. Dat doe je wel voor de leefbaarheid en het geluk van 
mensen, en je hebt in zijn ogen de juiste focus als de acties daartoe leiden. De sociale kant is 
een ander beleidsterrein, waar je niet blind voor moet blijven, maar wel gescheiden moet 
houden. 
N.a.v. groen en duurzaam vindt de heer Lensink dat de hele samenleving is al aan het 
verduurzamen is. Zie bijv. het onderzoek locatie Petten, dan heb je het al over groen. Ook bijv. 
de helihaven werkt voor windenergie. Hij erkent wel dat je hier en daar kunt kijken of je de 
invulling wat groener kunt maken, want dat draagt ook bij aan het geluk van de mensen. 
N.a.v. de heer Kröger merkt hij op dat je al jaarlijks evalueert via de budgetten. Wat betreft 
evaluatie ziet hij graag nog duidelijker aangegeven op welke momenten dit gebeurt en hoe dit 
concreet wordt ingevuld. 
N.a.v. de bundeling van 6 lokale partijen merkt de heer Lensink op dat het CDA tevreden is met 
de hoofdlijnen. Hoe meer je in detail treedt, hoe meer discussie, en door het verschil in 
dynamiek tussen de gemeenten ontstaan verschillende prioriteiten. Het is mooi een bundel van 
gemeenschappelijk belangen te maken, maar dan niet teveel in detail, roept hij op. 

 
D66 
voorstel 
 
CDA 
 
 
Voorstel 
 
Aandachts-
punten 

 
Mevrouw Vlietstra stelt voor aan de investeringslijst criteria als ‘breed maatschappelijk effect’, 
‘duurzaamheid’, enz. te plakken. Daar kun je dan goed op evalueren.  
De heer Lensink vindt dat prima, maar waarschuwt dat wel ‘de schop de grond in moet’. Met 
sommige projecten kun je al heel snel aan de slag, zonder er eerst criteria aan te hangen.  
Met het stuk over de agrarische sector, o.a. zaadveredeling is hij wel akkoord, maar hij ziet dit 
graag breder, met meer aandacht voor visserij; dat ligt wat genuanceerder dan het hier staat. 
Algemeen heeft het CDA wel het vertrouwen dat het goed komt.  
Bij punt 1 van het document missen ze hier en daar wat consistentie in de ‘ja, tenzij’ 
formulering. Bij punt 2, de investeringslijst, geldt dat voor ‘nee, tenzij’. Bij punt 3 zullen ze 
blijven opletten. Punten 4 en 5 zijn akkoord. 
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VVD De heer Swaag geeft namens de VVD-fracties aan dat ze op hoofdlijnen kunnen instemmen. De 
controlerende taak zullen ze zeker benutten.  
Over de amendementen zegt de heer Swaag dat ze die niet zullen steunen. De antwoorden van 
de stuurgroep zijn duidelijk, en hun taak willen ze op hoofdlijnen uitoefenen.  
Over duurzaamheid zijn ze het eens met de reactie van het CDA. En ook de VVD vindt dat de 
agrarische sector veel verder gaat dan biologische landbouw; dat zit in de hele maatschappij en 
het bedrijfsleven verweven. 
 

Samen-
vatting 
voorzitter 

De voorzitter constateert dat een overgrote meerderheid van de commissie over de 5 punten 
van het document positief adviseert. De gemaakte kanttekeningen zijn verwoord in een aantal 
toezeggingen van de stuurgroep. In de toegestuurde antwoorden op vragen en uitspraken van de 
wethouders is te zien hoe ze er tekstueel mee zullen omgaan; in de hoofdtekst of in het 
uitwerkingsplan. Dat wordt per project bekeken.  
De voorzitter concludeert dat er grote behoefte is op het punt van duurzaamheid de preambule 
zoals wethouder Meskers formuleerde terug te zien in de tekst, met meer handvatten, zoals 
mevrouw Vlietstra heeft geformuleerd. De stuurgroep zal nog eens kijken naar de concrete 
uitgangspunten en kaders. Ook om het draagvlak en de relatie met de bevolking overeind te 
houden. Het lijkt hem goed op dat punt nog wat opmerkingen te formuleren, hetzij in het 
document, hetzij in de aanbiedingsbrief. Over de verdere uitwerking en formulering van het 
proces en de rolverdeling zal de stuurgroep nog even studeren. Het gaat er dan om hoe de 
vinger aan de pols gehouden kan worden, en hoe kan worden ingegrepen als een project uit de 
hand dreigt te lopen. Aan de hand van de opmerkingen (o.a. van de heer V.d. Laan en mevrouw 
Vlietstra) en de amendementen van de ChristenUnie zullen ze nog een nadere formulering 
maken. Dat gaat er ook om hoe de raden grip kunnen houden en heeft o.a. te maken met 
evalueren, toetsen en beschikbaar stellen van middelen. Met deze tekstuele suggesties kan de 
stuurgroep dan naar de gemeenteraden. De voorzitter citeert hierbij de heer Wouters, die pleit 
als een ‘ambassadeur’ de steun uit te dragen.  

 Met inachtneming van de gedane toezeggingen gaan allen akkoord met het document 
toezegging Over de gemeenschappelijke regelingen zal de voorzitter graag binnenkort nog eens met de 

agendacommissie/stuurgroep praten. Het voorbeeld van Alkmaar, met 9 presentaties, vond hij 
niet de juiste vorm, dus hij zal andere opties overwegen, hoe die zich op een goede manier 
kunnen presenteren. De bereidheid is er in elk geval. De Veiligheidsregio had hier vanavond al 
willen presenteren, maar daarvoor was nu geen ruimte. Dit zal binnenkort vorm krijgen.  

  
006 Sluiting  
 De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur.  
  

 

 

Afkortingen: 

RRNK = regionale raadscommissie noordkop, SAR = search and rescue 


