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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Voortzetting ONHN 2018-2025 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

- geen zienswijze in te dienen op de concept aandeelhoudersovereenkomst en 
concept dienstverleningsovereenkomst. 

 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 

RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

In dit voorstel wordt uw raad gevraagd akkoord te gaan met  de concept-teksten van de 
overeenkomsten en uw wensen en bedenkingen te geven op deze overeenkomsten en het 
meerjarenplan van het Ontwikkelingsbedrijf NHN 2018-2025).  
 
In de aandeelhoudersvergadering van het Ontwikkelingsbedrijf NHN van 26 oktober 2016 is 
in principe, onder andere, besloten om de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord 
voort te zetten na 2017, het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie te blijven 
inzetten na 2017, en deze regionaal economische samenwerking en de verhouding met het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN vorm te geven in een Samenwerkingsovereenkomst voor de 
periode van 2018 tot 2025.  
 
Vervolgens heeft de ambtelijke werkgroep opdracht gekregen de beoogde voortzetting van 
de samenwerking uit te werken in nieuwe afspraken voor de periode 2018-2025. De hiertoe 
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opgestelde aandeelhoudersovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst worden nu door 
ons college voorgelegd aan uw raad voor wensen en bedenkingen. 
 

Achtergrond 
Optimaal benutten economische potenties en kansen in Noord-Holland Noord  

In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ter zake Regionaal Economische Samenwerking 
in Noord-Holland Noord van 25 april 2013 zijn afspraken vastgelegd om tot een krachtige en 
gecoördineerde aanpak te komen om zo de economische potenties en kansen in Noord-
Holland Noord optimaal te benutten. Deze overeenkomst is in 2013 gesloten tussen de 
gemeenten in Noord-Holland Noord, de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN. De looptijd van de huidige samenwerkingsovereenkomst is tot en met 31 december 
2017. 
 
Ontwikkelingsbedrijf 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN treedt op als regionale uitvoeringsorganisatie van en voor de 
aandeelhouders. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN realiseert dit door de strategische organisatie 
van en onderlinge afstemming tussen de triple helix partners (bedrijfsleven en onderwijs- en 
onderzoeksinstituten) in de regio te versterken en het vestigings- en ondernemersklimaat 
verder te ontwikkelen door het uitvoeren van projecten. Gemeente Bergen is aandeelhouder 
van het Ontwikkelingsbedrijf tezamen met 17 andere gemeenten in Noord-Holland Noord en 
de Provincie Noord-Holland. Het voornemen is dat de gemeente Uitgeest binnenkort ook 
toetreedt als aandeelhouder. In dit advies en de bijbehorende stukken is Uitgeest al 
meegenomen. Een apart advies over de toetreding van Uitgeest als aandeelhouder volgt 
binnenkort.  
 
Rol Ontwikkelingsbedrijf en waarde voor gemeente Bergen 
Om NHN vitaal te houden zijn een evenwichtige bevolkingsopbouw, een gevarieerd 
woningaanbod, een goede voorzieningenstructuur, de nodige recreatieve mogelijkheden en 
een breed aanbod van werkgelegenheid nodig. Hierin pakt het Ontwikkelingsbedrijf zijn rol.  
Omdat de gemeente Bergen geen grote bedrijvigheid wil aantrekken, is de waarde van het 
Ontwikkelingsbedrijf niet altijd goed zichtbaar. 
 
Echter is de waarde voor de regio en daarom ook voor Bergen, weldegelijk aanwezig. Het 
Ontwikkelingsbedrijf heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het op de kaart 
zetten van onze regio bij het (inter)nationale bedrijfsleven. Ook is ze intensief betrokken bij 
onder andere het project Revitalisatie verblijfsrecreatiesector, waarbij het opstellen van een 
toekomstgerichte visie en uitdagend ontwikkelkader centraal staat. Dit gaat onze 
ondernemers duidelijkheid geven over ontwikkelingsmogelijkheden en ons duidelijke kaders. 
Daarnaast is het Ontwikkelingsbedrijf ook voor onze bedrijven een vraagbaak als het gaat 
om investeringen, uitbreiding of bedrijfsverplaatsing.  
 
Gemeentegrenzen zijn niet leidend en het wordt steeds minder makkelijk zelfstandig zaken 
voor elkaar te krijgen. Het belang van samenwerking wordt onderschreven door de 
gemeenten in NHN en de bovenregionale samenwerking op het terrein van economische 
ontwikkeling is de afgelopen jaren, mede dankzij het Ontwikkelingsbedrijf, geïntensiveerd. 
De gemeenten in NHN en regio Alkmaar trekken vanzelfsprekender gezamenlijk op met als 
resultaat dat we zichtbaarder zijn, aantrekkelijker en ook een stem hebben richting Provincie 
en Rijk op het gebied van bereikbaarheid, wonen, economie en duurzaamheid. 
Ontwikkelingen in de regio hebben een positief effect op de economische mogelijkheden en 
waarde van de regio als geheel. Dit is ook van belang voor gemeente Bergen: wanneer het 
elders in de regio regent, druppelt het hier. 
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Op internationale terrein geldt dat het Ontwikkelingsbedrijf uniek en als enige uit de regio 
mag en kan samenwerken met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Hiermee 
hebben wij een overeenkomst gesloten die ertoe leidt dat alle bedrijven in Noord-Holland 
Noord met een buitenlandse moeder worden bezocht. Dit leidt tot intensieve contacten en 
uiteindelijk ook tot concrete resultaten. Veel activiteiten vragen (incubatie-) tijd. Recent nog 
belde de Amerikaanse ambassade voor een werkbezoek aan de regio. Door onze contacten 
leidt dit snel (binnen een uur) een afspraak met in dit geval Pepsico in Langedijk. 
 
Concrete voorbeelden van acquisitie zijn: 
 
Seed 
Het belang van Seed is voor geheel Noord-Holland Noord groot en niet alleen tastbaar in 
directe werkgelegenheid, ook indirecte. Denk hierbij aan de jaarlijkse open dagen waarbij 
wereldwijd bezoek naar de regio komt en er in NHN geen hotelkamer meer te boeken is. 
 
Concreet: 
In Warmenhuizen: verplaatsing van Hazera seeds, waarvoor ONHN samen met de 
gemeente een bidbook heeft ontwikkeld en de verplaatsing en dus behoud van 
werkgelegenheid is gelukt. 
In Enkhuizen: vestiging onderzoekslab Syngenta. Ook hier heeft ONHN een bidbook 
ontwikkeld dat indertijd door M. Rutte in het hoofdkantoor in Zwitserland aan de directie is 
aangeboden. 
 
Data 
Microsoft als eerste vestiger in de Wieringermeer. Nadrukkelijk wordt hierbij het woord eerste 
gebruikt, omdat de ervaring internationaal is dat er dan snel meerdere volgen. Dit blijkt ook in 
de praktijk, want Microsoft vestigt nu zijn Europese Experience  Center voor Cloud 
computing in de Wieringermeer. Samen met Hollands Kroon en provincie wordt nu gewerkt 
aan planologische regelingen om zich inmiddels meldende partijen te kunnen 
accommoderen. Inmiddels wordt onderzocht of het ICT –bedrijven en Data Science Alkmaar 
hiermee in verbinding kunnen worden gebracht, waardoor de uitstraling van de regio groter 
wordt en uiteindelijk ook nieuwe werkgelegenheid kan worden ontwikkeld. 
 
Energy 
Gekoppeld aan Taqa de ontwikkeling van een internationaal onderzoek milieu in Investa. 
Eerste vestigers melden zich. Als spinoff van ECN in Langedijk ontwikkeling van project 
Heath to Power, waarbij intensief wordt samengewerkt met Tata steel in IJmuiden. 
Noord-Holland Noord ontwikkelt zich in toenemende mate als regio voor hoogwaardige 
werkgelegenheid. De inwoners van Bergen profiteren hiervan direct en indirect. 
 
Europese subsidies 
Het ontwikkelingsbedrijf is aanjager en penvoerder voor Europese projecten. In de afgelopen 
twee jaar zijn de volgende subsidies voor de regio binnengehaald: 

 Valorisatie composietcluster Noord-Holland Noord (bedrijven in de gehele regio): 4 
miljoen 

 Leader: plattelandsontwikkeling: 4 miljoen 

 Logic: gericht op offgridontwikkelingen. Internationaal consortium in kader van 
Interreg regeling: 4 miljoen 

 Heath to Power project: innovatiegelden: ruim 1 miljoen 
Daarnaast is er sprake van nog verschillende kleinere regelingen waar bedrijven van kunnen 
profiteren. 
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Onderwijs 
Voor de regio Noord-Holland Noord en in het bijzonder de directe omgeving van Bergen zijn 
twee ontwikkelingen waar ONHN direct bij betrokken is van belang: 

 Campusvorming bij InHolland (behoud en aantrekken van talent) 

 Internationale school in Bergen. (hiermee is frequent contact) 
 
Evaluatie regionale samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf 

In 2016 heeft een evaluatie van de regionale samenwerking en het Ontwikkelingsbedrijf NHN 
plaatsgevonden conform de afspraken in de SOK 2013-2017. Deze evaluatie is uitgevoerd 
door bureau Public Result. Uit het evaluatierapport van Public Result en de bespreking 
hiervan op 6 juli 2016 in een bestuurlijke consultatiebijeenkomst met de aandeelhouders is 
gebleken dat de aanwezige bestuurders: 

a. de regionale samenwerking voort willen zetten; 

b. de samenwerking verder zodanig willen vormgeven dat de potentie van de regio 

optimaal wordt benut; 

c. de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie 

voort willen zetten.  

 
Principe-besluit: Regionale samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf voortzetten 
Hiertoe hebben de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. van 26 oktober 2016 de volgende 
principe-besluiten genomen: 

 De regionale samenwerking in Noord-Holland Noord wordt voortgezet na 2017.  

 Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie voor de regionaal 

economische samenwerking ook na 2017 in te zetten. 

 Er wordt toegewerkt naar het hogere ambitieniveau (tussen scenario 2 en 3 uit 

het evaluatierapport). Het Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040 

wordt gekoppeld aan de uitwerking van de toekomstige regionale economische 

samenwerking. Daarbij de samenwerking triple helix verder uit te werken en de 

ambities van het bedrijfsleven om te participeren in deze samenwerking in de 

uitwerking te betrekken.  

 Daartoe de benodigde, nader te bepalen, meerjarige budgetten en ambtelijke 

capaciteit vrij te maken voor de periode 2018 tot 2025. 

 De regionaal economische samenwerking en de verhouding met het 

Ontwikkelingsbedrijf NHN vorm te geven in een SOK voor de periode 2018 tot 

2025, met een tussenevaluatie in 2021. 

 Van het Ontwikkelingsbedrijf NHN een concept-meerjarenplan voor de periode 

van 2018 tot 2025 te verwachten. 

De ambtelijke werkgroep is in opdracht van de aandeelhouders aan de slag gegaan om een 
nieuwe basis voor voortzetting en versterking van de samenwerking voor te bereiden.  
 
Aandeelhoudersovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst 
Voor de vormgeving van de voortzetting van de regionale samenwerking en de 
totstandkoming van de nieuwe overeenkomsten is uitgebreid juridisch advies ingewonnen.  
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Geadviseerd is om de huidige Samenwerkingsovereenkomst 2013-2017 te laten opvolgen 
door de volgende documenten, waarin aandeelhouderschap en opdrachtgeverschap worden 
onderscheiden:  

 Concept Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025. 

 Concept Dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 waarvan het concept 

Meerjarenplan Ontwikkelingsbedrijf NHN 2018-2025 deel uitmaakt. 

 

Op 22 december 2016 heeft een bestuurlijke consultatiebijeenkomst plaatsgevonden. In die 
bijeenkomst zijn deze concept-documenten voorgelegd, toegelicht en besproken. 
Opmerkingen hieruit zijn in de overeenkomsten verwerkt. 
 
Financiële aspecten  
De aandeelhouders verlenen, conform de afspraken in de SOK 2013-2017 het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN jaarlijks een subsidie voor het uitvoeren van een jaar- en 
activiteitenplan. Via de aandeelhoudersvergaderingen wordt daar sturing aan gegeven. 
 
Waar in de huidige Samenwerkingsovereenkomst (2013-2017) sprake is van een jaarlijkse 
subsidie van ieder van de aandeelhouders aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN, wordt in de 
nieuwe Dienstverleningsovereenkomst gewerkt met een jaarlijkse financiële bijdrage van 
ieder van de aandeelhouders. Er is geen sprake van een verandering van de verdeling van 
de bijdragen over de aandeelhouders.  
 
Samenstelling van de financiële bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN: 
In de samenwerkingsovereenkomst van 2013 hebben de gemeenten en Provincie een vaste 
bijdrage per jaar aan het Ontwikkelingsbedrijf vastgelegd. In 2017 bedroeg deze  
€ 2.509.504, waarvan gemeente Bergen bijdroeg: € 59.418 ex BTW en € 71.896 incl btw.  

 
Wat verandert er? 
Voorgesteld wordt het volgende te veranderen aangaande de financiën: 

 
1. De grondslag voor de hoogte van de subsidie, die de afgelopen jaren is verstrekt, 

is het inwonersaantal van 1-1-2012. De grondslag voor de bijdrage voor de 
periode 2018-2025 wordt het inwonersaantal van 1-1-2016. 

 
2. In de bestuurlijke consultatiebijeenkomst van 22 december 2016 hebben de 

gemeenten en Provincie in principe afgesproken de jaarlijkse bijdragen vanaf 
2018 te indexeren op basis van cao-loonindex. Dit voorstel ligt ter besluitvorming 
aan u voor. 

 
3. Naast de jaarlijkse subsidie wordt  ook door elke gemeente een deel van de 

kosten voor de regionale lobby gefinancierd. Voorstel is om de jaarlijkse bijdrage 
en de jaarlijkse bijdrage in de kosten van de regionale lobby samen te brengen tot 
één jaarlijks bedrag met ingang van 2018. Deze bijdrage wordt ook 
geactualiseerd c.q. herberekend naar het aantal inwoners per 1 januari 2016. En 
het totaal te verdelen lobbybedrag over de drie regio’s wordt met ingang van 2018 
verhoogd van € 75.000 naar € 100.000 per jaar. Dit sluit aan bij de toegenomen 
ambitie om de regio meer te profileren ten opzicht van andere regio’s.  

 
De lobbykosten worden alleen door de gemeenten betaald, niet door de  

 Provincie. 
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Dat geeft de volgende bijdragen per gemeenten voor het jaar 2018: 
 

Gemeenten 
Inwoners per 
1-1-2016 Bijdrage 2018 

Alkmaar 107.615  €     228.144  

Bergen 29.943  €        63.479  

Castricum 34.604  €        73.360  

Den Helder 56.725  €     120.257  

Drechterland 19.400  €        41.128  

Enkhuizen 18.455  €        39.125  

Heerhugowaard 53.927  €     114.325  

Heiloo 22.689  €        48.101  

Hollands Kroon 47.546  €     100.798  

Hoorn 72.172  €     153.005  

Koggenland 22.471  €        47.639  

Langedijk 27.447  €        58.188  

Medemblik 43.725  €        92.697  

Opmeer 11.336  €        24.032  

Schagen 46.159  €        97.857  

Stede Broec 21.493  €        45.565  

Texel 13.574  €        28.777  

Uitgeest 13.360  €        28.323  

      

Totaal 662.641  € 1.404.799  

     
Provinciale bijdrage    € 1.298.776  

      

Totaal    € 2.703.575  

 
 
Uitgangspunten bij de berekening voor de jaarlijkse bijdrage per gemeente: 
- Uitgegaan wordt van het aantal inwoners per 1-1-2016;  
- € 1,94 is de bijdrage per inwoner. Dit bedrag is voorgaande jaren gehanteerd; 
- Er wordt vanaf 2018 geïndexeerd. De index die voor 2018 wordt gebruikt is die van 2016 

en bedraagt 1%. Voor het jaar 2019 wordt het indexcijfer van 2017 gehanteerd en zo 
verder. 

- De kosten voor lobby bedragen voor 2018 en verder € 0,16 per inwoner; 
- De lobbybijdrage geldt alleen voor gemeenten en niet voor de Provincie. Dat verklaart 

waarom de provinciale bijdrage minder dan 50% van het totaal bedraagt. 
 

De berekening van de bijdragen is als volgt: 
- Gemeenten: (€1,94 + €0,16) x 1,01 
- Provincie: € 1,94 x 1,01  
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Eenmalige bijdrage aan Ontwikkelingsbedrijf NHN 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft de opdracht zich aan te passen aan de eisen en 
verwachtingen die de aandeelhouders hebben voor het optimaal uitvoeren van de jaarlijkse 
activiteiten.  Het Ontwikkelingsbedrijf NHN vraagt aan de gezamenlijke aandeelhouders een 
eenmalige bijdrage van €250.000 ter bekostiging van aanpassingen in huisvesting en 
personeel. Het gaat dan met name om verhuiskosten, opleidingskosten van personeel, 
functies van personeel, frictiekosten en afvloeiingsregelingen.  
 
De verdeling van de eenmalige bijdrage van € 250.000 over de aandeelhouders ziet er als 
volgt uit: 

   
   

Gemeente Inwoners per 
1-1-2016 

Eenmalige bijdrage per 
gemeente in 2018 

   

Alkmaar            107.615                    20.300  

Bergen               29.943                      5.648  

Castricum               34.604                      6.528  

Den Helder               56.725                    10.701  

Drechterland               19.400                      3.660  

Enkhuizen               18.455                      3.481  

Heerhugowaard               53.927                    10.173  

Heiloo               22.689                      4.280  

Hollands Kroon               47.546                      8.969  

Hoorn               72.172                    13.614  

Koggenland               22.471                      4.239  

Langedijk               27.447                      5.178  

Medemblik               43.725                      8.248  

Opmeer               11.336                      2.138  

Schagen               46.159                      8.707  

Stede Broec               21.493                      4.054  

Texel               13.574                      2.561  

Uitgeest               13.360                      2.520  

   

Totaal            662.641                 125.000  

Bijdrage Provincie                 125.000  

   

Totaal                  250.000  
bron: CBS    

 
 
 
 
 
 
Dekking 
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Jaarlijkse bijdrage 
Voor onze gemeente is de situatie als volgt: in de meerjarenbegroting staat een bedrag 
opgenomen voor de jaren 2018 tot en met 2021van € 60.000. 
De jaarlijkse lobbykosten werden tot 2016 uit het lopend budget voor economische zaken 
betaald.  
 
Voor de komende jaren is een hoger bedrag nodig doordat:  

 Het aantal inwoners per 1-1-2016 verhoudingsgewijs hoger is dan het aantal inwoners 

per 1-1-2012 zowel voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage aan het 

Ontwikkelingsbedrijf als aan de lobby; 

 Er vanaf 2018 een indexatie wordt berekend over de (geactualiseerde) bijdrage van 

1% op basis van de cao loonindex; 

 Het totaal te verdelen bedrag voor de regionale lobby over de drie regio’s is verhoogd 

van € 75.000 naar € 100.000. Bovendien wordt het bedrag voor de lobby vanaf 2018 

geïntegreerd in de te betalen jaarlijkse bijdrage. Dit geeft een verhoging voor gemeente 

Bergen van € 1.457. 

 

In de oude situatie (tot en met  2017) waren de kosten als volgt: 

Subsidiebijdrage  € 59.418 

lobbybijdrage €   2.585 

jaarbedrag € 62.003 

 

In de nieuwe situatie (2018) zijn de kosten € 63.479. Dit betreft de jaarlijkse financiële 

bijdrage, inclusief de lobbykosten en de indexering.  

 

Voor gemeente Bergen betekent dit een totale verhoging voor 2018 van in totaal  € 1.457. Dit 

wordt bekostigd uit het budget economische zaken.  

 

Voor de jaren 2019 tot 2025 wordt de totale bijdrage voor 2018 verhoogd met een 
loonontwikkeling. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-
UWO). Zolang er geen CAO-ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan van de prijs 
overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB).  
 
Eenmalige bijdrage in 2018 
Voor 2018 wordt een éénmalige bijdrage gevraagd van € 5.648.  
 
 
Financiële aspecten  
Inhoud nieuwe samenwerkingsovereenkomsten 

a.  Twee overeenkomsten 
Daar waar tot nu toe  nog sprake was van één samenwerkingsovereenkomst, wordt 
geadviseerd voor de voortzetting in de nieuwe periode te werken met twee 
overeenkomsten: een Aandeelhoudersovereenkomst en een 
Dienstverleningsovereenkomst. Deze keuze wordt geadviseerd om een duidelijke 
scheiding te creëren tussen aandeelhouderschap en governance (in de 
Aandeelhoudersovereenkomst) enerzijds en een zuivere opdrachtverlening aan het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN anderzijds (in de Dienstverleningsovereenkomst). 

 
 

b.  Meerjarenplan 
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Het Ontwikkelingsbedrijf NHN beschrijft in haar meerjarenplan de beoogde uitvoering van 
de dienstverleningsovereenkomst (op een hoger abstractieniveau). De meer concrete 
invulling van de activiteiten wordt beschreven in jaarplannen. 

 
c. Overige afspraken opgenomen in de aandeelhouders- en dienstverleningsovereenkomst: 

 Uitgeest is voornemens als aandeelhouder toe te treden  

 Het Ontwikkelingsbedrijf NHN zal, ter voortzetting van de afspraken in de huidige 

SOK 2013-2018, de vastgoed- en participatieactiviteiten verder blijven afbouwen.  

 Om maximaal de kansen in de regio te kunnen verzilveren is het mogelijk om, naast 

de onderhavige overeenkomsten tussen gemeenten, Provincie en het 

Ontwikkelingsbedrijf NHN convenanten af te sluiten met overige triple helix partners 

(bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstituten).  

 

Aanbesteding 

In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft AKD advocaten haar en de 

aandeelhouders geadviseerd over de wijze waarop Het Ontwikkelingsbedrijf NHN vanuit de 

Provincie en de gemeenten het beste kan worden gefinancierd waarbij specifiek aandacht is 

besteed aan staatssteun- en aanbestedingsrecht. 

 

AKD is van mening dat de aanbestedingsregels niet van toepassing zijn op de opdrachten 

van de aandeelhouders aan OHNH voor het leveren van diensten aangezien er sprake is 

van een zogeheten inbesteding. Nu de aandeelhouders overheden zijn, en doorslaggevende 

invloed hebben op belangrijke beslissingen van het Ontwikkelingsbedrijf NHN en alle 

activiteiten die het Ontwikkelingsbedrijf NHN uitvoert zijn toegewezen door de 

aandeelhouders, hoeven opdrachten aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN niet te worden 

aanbesteed.  

 

Subsidie versus dienstverlening 

Nu veel activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf NHN worden uitgevoerd ten behoeve van de 

aandeelhouders, kunnen zij worden gezien als “aan de aandeelhouders geleverde diensten”. 

De financiering van deze activiteiten lijkt daarom geen subsidie te zijn in de zin van art. 4:21 

Algemene wet bestuursrecht, maar een (reguliere) betaling in ruil voor deze diensten. Op 

advies van AKD is de geadviseerde financiering van het Ontwikkelingsbedrijf NHN vervat in 

een dienstverleningsovereenkomst.  

 

Staatssteun 

Volgens AKD is in de verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf geen sprake van staatssteun. 

 
Vervolg / Realisatie 

Afhankelijk van de reacties van de colleges en raden worden de overeenkomsten wel of niet 

aangepast. Het voornemen is de overeenkomsten in het najaar van 2017 te ondertekenen, 

na besluitvorming in de gemeenteraden en de provinciale staten over de begroting. 
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1.1 Doel advies 
U te laten instemmen met de concept aandeelhoudersovereenkomst en concept 
dienstverleningsovereenkomst en u te laten besluiten hierop geen zienswijze in te dienen.  
 
 
2 KEUZERUIMTE 
Uw raad kan uiteraard besluiten toch een zienswijze op bijgaande stukken in te dienen. 
 

2.1 Beleidskaders 
 
Regionale economische visie. 
 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: deze 
dienstverleningsovereenkomst onderschrijft de wens van het college om regionaal samen te 
werken.  
 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: het 
aandeelhouderschap in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord door gemeente 
Bergen.  
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: nvt 
 
 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
 
Wij zijn akkoord gegaan met de door de werkgroep opgestelde aandeelhouders-
overeenkomst en dienstverleningsovereenkomst en stellen uw raad voor hierop geen 
zienswijze in te dienen.  
 

Achtergrond 
Optimaal benutten economische potenties en kansen in Noord-Holland Noord  

In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ter zake Regionaal Economische Samenwerking 
in Noord-Holland Noord van 25 april 2013 zijn afspraken vastgelegd om tot een krachtige en 
gecoördineerde aanpak te komen om zo de economische potenties en kansen in Noord-
Holland Noord optimaal te benutten. Deze overeenkomst is in 2013 gesloten tussen de 
gemeenten in Noord-Holland Noord, de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN. De looptijd van de huidige samenwerkingsovereenkomst is tot en met 31 december 
2017. 
 
Ontwikkelingsbedrijf 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN treedt op als regionale uitvoeringsorganisatie van en voor de 
aandeelhouders. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN realiseert dit door de strategische organisatie 
van en onderlinge afstemming tussen de triple helix partners (bedrijfsleven en onderwijs- en 
onderzoeksinstituten) in de regio te versterken en het vestigings- en ondernemersklimaat 
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verder te ontwikkelen door het uitvoeren van projecten. Gemeente Bergen is aandeelhouder 
van het Ontwikkelingsbedrijf tezamen met 15 andere gemeenten in Noord-Holland Noord en 
de Provincie Noord-Holland. Het voornemen is dat de gemeente Uitgeest binnenkort ook 
toetreedt als aandeelhouder. In dit advies en de bijbehorende stukken is Uitgeest al 
meegenomen. Een apart advies over de toetreding van Uitgeest als aandeelhouder volgt 
binnenkort.  
 
Evaluatie regionale samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf 

In 2016 heeft een evaluatie van de regionale samenwerking en het Ontwikkelingsbedrijf NHN 
plaatsgevonden conform de afspraken in de SOK 2013-2017. Deze evaluatie is uitgevoerd 
door bureau Public Result. Uit het evaluatierapport van Public Result en de bespreking 
hiervan op 6 juli 2016 in een bestuurlijke consultatiebijeenkomst met de aandeelhouders is 
gebleken dat de aanwezige bestuurders: 

a. de regionale samenwerking voort willen zetten; 

b. de samenwerking verder zodanig willen vormgeven dat de potentie van de regio 

optimaal wordt benut; 

c. de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie 

voort willen zetten.  

 
3.2 Overwegingen van het college 
 
Het Ontwikkelingsbedrijf is de organisatie die helpt onze regio economisch vitaal te houden. 

Er zijn geen alternatieve organisaties die dergelijke diensten voor ons kunnen verzorgen. 

Daarnaast is de evaluatie van het ONHN positief en is bestuurlijk uitgesproken de 

dienstverlening voort te zetten.  

 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
 
De gemeenten in NHN zijn aandeelhouder van het ONHN en bepalen gezamenlijk de input 
voor het jaarplan van deze organisatie.  
 
In de aandeelhoudersvergadering van het Ontwikkelingsbedrijf NHN van 26 oktober 2016 is 
in principe besloten om de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord voort te zetten 
na 2017, het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie te blijven inzetten na 2017, 
en deze regionaal economische samenwerking en de verhouding met het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN vorm te geven in een Samenwerkingsovereenkomst voor de 
periode van 2018 tot 2025. De hiermee samenhangende besluiten worden de komende 
periode aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Noord-
Holland Noord en het college van Gedeputeerde Staten voorgelegd na verwerking van de 
wensen en bedenkingen van de raden van de betrokken gemeenten. 
 
Voor de vormgeving van de voortzetting van de regionale samenwerking is gekozen voor  
de volgende documenten, waarin aandeelhouderschap en opdrachtgeverschap worden 
onderscheiden:  

 Concept Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025  

Concept Dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 (en daarbij hoort het Concept 
Meerjarenplan Ontwikkelingsbedrijf NHN 2018-2025) 
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3.4 Financiën 
 
In de oude situatie (tot en met  2017) waren de kosten als volgt: 

Subsidiebijdrage  € 59.418 

lobbybijdrage €   2.585 

jaarbedrag € 62.003 

 

In de nieuwe situatie (2018) zijn de kosten € 63.479. Dit betreft de jaarlijkse financiële 

bijdrage, inclusief de lobbykosten en de indexering.  
 

Voor gemeente Bergen betekent dit een totale verhoging voor 2018 van in totaal  € 1.457. Dit 

wordt bekostigd uit het budget economische zaken.  

 

Voor de jaren 2019 tot 2025 wordt de totale bijdrage voor 2018 verhoogd met een 
loonontwikkeling. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-
UWO). Zolang er geen CAO-ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan van de prijs 
overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB).  
 
Eenmalige bijdrage in 2018 
Voor 2018 wordt een éénmalige bijdrage gevraagd van € 5.648.  
 
3.5 Juridische Zaken 
Zijn akkoord. 
 

3.6 Communicatie 
Na ondertekening wordt een gezamenlijk persbericht uitgegeven.  
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

 
Afhankelijk van de reacties van de colleges en wensen en bedenkingen van de raden van de 
gemeenten in Noord-Holland Noord en de reacties van GS en PS worden de concept-
teksten van de beide overeenkomsten aangepast. Het voornemen is de overeenkomsten in 
het najaar van 2017 aan te gaan en te ondertekenen. 
 
 
Bergen, 4 april 2017 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
De heer M.J. Pothast  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
Bijlagen: 

 Evaluatierapport 2016 

 Concept Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025. 

 Concept Dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 waarvan het concept 

Meerjarenplan Ontwikkelingsbedrijf NHN 2018-2025 deel uitmaakt 


