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Geachte dames en heren, 

 

De gemeente Schagen zet zich sinds 2017, samen met andere partijen1, actief in om de Energy & 

Health Campus in Petten te ontwikkelen tot een toonaangevende innovatiecampus van 

internationaal belang. Hiervoor hebben de partijen in 2017 een Afsprakenkader ondertekend, 

dat in augustus 2020 afloopt. De gezamenlijke inspanningen uit dit afsprakenkader hebben 

onder andere gezorgd voor of bijgedragen aan: 

 

• De betrokkenheid van alle campusbedrijven, de lokale, regionale en rijksoverheid op de 

Energy & Health Campus ontwikkeling 

• Een platform voor informatie delen, coördinatie en besluitvorming voor de campus  

• Positieve beeldvorming omtrent de EHC  

• Het starten van EHC projecten, en het ontsluiten van fondsen hiervoor 

• De initiatie en begeleiding van het FIELD-LAB project vanuit de provincie NH 

 

Partijen willen hun samenwerking nu graag continueren en daarom Afsprakenkader II met elkaar 

afsluiten voor de periode 1 september 2020 tot 31 december 2022. Met de ondertekening van dit 

afsprakenkader, verbindt de gemeente zich aan de ontwikkeling van de EHC en de vastgestelde 

missie:  

‘De Energy & Health Campus; een aantrekkelijke werkomgeving op een inspirerende 

locatie, die zichtbaar is, betrokken partijen verbindt, innovatie en bedrijvigheid faciliteert, 

een plek waar samen gewerkt wordt aan een gezondere wereld. Do better together!’ 

 

Om deze missie waar te maken zijn er nieuwe afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het 

Afsprakenkader II (zie bijlage). De financiële bijdragen voor gemeente Schagen die voorvloeien 

uit dit afsprakenkader worden betaald uit ‘De kop werkt’, met uitzondering van het Experience 

Center. Het Experience Center wordt door gemeente Schagen als een losstaand project 

benaderd; de informatievoorziening rondom het Experience Center wordt daarom separaat 

opgepakt. 

 

Wij vinden het belangrijk dat u kennis neemt van deze ontwikkeling en houden u in de loop van 

het afsprakenkader graag op de hoogte.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

Marjan van Kampen      Jelle Beemsterboer 

 
1 De partijen: Stichting ECN, NRG, Stichting PALLAS, Staatsbosbeheer, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, 

Ministerie van Economische Zaken en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
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Bijlage: 

I.Afsprakenkader II 2020-2022 


