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Onderwerp
conceptconvenant Provincie Noordholland met NH3 (Alkmaar,
Haarlem, Zaanstad)

B & W-vergadering van 12 december

Bestuurlijke context

GS van Noord-Holland besloten op 28 november (gelijk met de colleges van Zuid-Holland, Utrecht en
Flevoland en de G4) voor de Europese begrotingsperiode 2007–2013 het operationeel programma
‘Kansen voor West’ vast te stellen. Met dit programma wordt een investeringsimpuls voor de 
randstedelijke sociaal-economische ontwikkeling tot stand gebracht van Eur 685 mln.
Onderdeel van het GS-besluit was een concept-procesconvenant, waarin wordt vastgelegd dat :

- Haarlem vóór 1 januari 2009 voor minimaal Eur 2 mln aan aanvragen kan indienen in prioriteit
1 (Kennis, innovatie en ondernemerschap)

- Die projecten, passend binnen Europese en provinciale criteria in principe in aanmerking komen
voor provinciale cofinanciering

- De provincie via een op te richten steunpunt Efro de projecten actief zal stimuleren en waar
nodig betrokkenen zal trainen voor een correcte uitvoering van de Europese vereisten.

- In februari 2007 in een bestuurlijke conferentie wordt bezien of en op welke wijze provincie en
gemeenten projecten, die passen in elkaars beleidsdoelen kunnen ondersteunen door een
programmatische aanpak met een lange termijn financieel perspectief.

Inmiddels heeft de gemeenten Zaanstad aangegeven met het concept-convenant in te stemmen.
De gemeente Alkmaar zal naar verwachting op 12 december een zelfde besluit nemen. Het is in
het belang van Haarlem zich daarbij aan te sluiten.

Commissieparagraaf: de afspraken in het concept-convenant zijn een stap naar nauwere
samenwerking met de provincie, ook op het vlak van de Europese subsidies. De stappen naar een
provinciaal stedenbeleid (programmatische samenwerking met een lange termijnperspectief) kunnen
nadrukkelijk bijdragen aan belangrijke investeringsopgaven in de stad.



-CONCEPT-

De provincie Noord-Holland en de NH3 gemeenten:

Overwegende dat:
- Op 28 november de besturen van de vier Randstadprovincies en de G4 het Operationeel

Programma voor het landsdeel West (OP West) vaststellen. Dat daarna dit programma naar het
rijk zal gaan ter vaststelling, waarna overleg met de EU zal plaatsvinden om tot goedkeuring
ervan te komen.

- In het OP West de volgende prioriteiten zijn opgenomen:
o prioriteit 1: kennis, innovatie en ondernemersschap;
o prioriteit 2: attractieve regio’s;
o prioriteit 3: attractieve steden.

- De GSB-steden zowel in het NSR als in het OP West in het kader van de door de Europese
Commissie nagestreefde “Urban flag” een bijzondere positie hebben, in die zin dat ze als 
volwaardige partners beschouwd worden bij het opstellen en uitvoeren van regionale
programma’s en in die zin dat de derde prioriteit van het NSR en het OP West, Attractieve Steden, 
alleen in de GSB-steden, waaronder de NH3 neer kan slaan.

- De provincie Noord-Holland er voor kiest het haar ter beschikking gestelde bedrag van€ 25,483 
miljoen euro (lopende prijzen) geconcentreerd in te zetten op de prioriteiten 1 en 2, mede omdat
alleen op deze prioriteiten de rijkscofinanciering kan worden ingezet.

- De provincie een eerste versie gereed heeft van haar focus en inzet op de prioriteiten 1 en 2 uit het
OP West en daarbij goede kansen ziet voor projecten die zijn opgenomen in de indicatieve lijsten
met programma’s en projecten van de NH3 die in de bijlage zijn opgenomen.

- De NH3 gemeenten (Alkmaar, Haarlem en Zaanstad) bij de provincie aandringen op een actieve
ondersteuning en bijdrage aan de projecten die zij o.a. in het kader van de doelstellingen van het
EFRO opstellen.

Spreken met elkaar af dat:

- De provincie de projecten van de NH3 welke zijn vermeld op de bij dit document gevoegde lijsten
in de bijlage zal ondersteunen om voor een bijdrage uit het EFRO in aanmerking te komen in de
Stuurgroep West, voor zover deze projecten passen binnen de beleidsfocus van de provincie1 en
voldoen aan de gestelde voorwaarden in het OP West en aan de nog nader te ontwikkelen criteria.

- De provincie daartoe tot 1 januari 2009 zes miljoen euro van de EFRO-middelen reserveert voor
projecten van de NH3 op prioriteit 1. Waarbij de NH3 er voor kiezen om dit onderling op te delen
in drie gelijke delen van 2 mln per stad.

- Voor projecten boven dit volume op prioriteit 1 en projecten op prioriteit 2 geldt dat, wanneer de
beschikbaarheid van de financiële middelen daartoe noopt, de projecten zullen worden
voorgedragen naar gelang hun kwaliteit (mate van bijdrage aan de doelstellingen).

1 In bijlage 2 is een selectie van projecten opgenomen die hiervoor in aanmerking lijken te komen.



- De provincie deze projecten van de NH3 door het op te richten steunpunt EFRO zal laten
beoordelen op het voldoen aan de relevante Europese criteria voor dergelijke projecten (EU proof
maken) en zal adviseren over de inrichting van het projectvoorstel en de projectadministratie,
voorts zal de provincie deze projecten actief stimuleren en waar nodig betrokkenen trainen voor
een correcte uitvoering van de Europese vereisten.

- Deze projecten van de NH 3 in beginsel voor cofinanciering vanuit de provincie in aanmerking
komen. In de door de provincie op te stellen verordening (of beleidsregel) en uit de op de
provinciale begroting ter beschikking te stellen middelen zal concreet blijken voor welke projecten
welke cofinanciering mogelijk is.

- Provincie en NH 3 zullen periodiek bestuurlijk overleg voeren over de voortgang bij de uitvoering
van de afspraken. Per stad zullen hier specifieke afspraken over worden gemaakt. Bij dit overleg
zou o.a. aandacht worden geschonken aan de kwaliteitseisen en selectiecriteria die zullen worden
gehanteerd bij de selectie van projecten en het toekennen van provinciale cofinanciering.

- In de in februari 2007 voorziene conferentie over een provinciaal stedenbeleid zal worden
gekeken of en op welke wijze provincie en gemeenten projecten die passen in elkaars
beleidsdoelen kunnen ondersteunen door een programmatische aanpak met een lange termijn
financieel perspectief. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij Europese, rijks, provinciale en
gemeentelijke financieringsstromen. De door de NH3 aangeleverde indicatieve lijsten met
programma’s en projecten dienen daarbij als uitgangspunt.

- De NH3 gemeenten zeggen toe in principe geen projecten in te dienen voor prioriteit 3 van OP
West. Als gedurende de uitvoeringsperiode sprake is van onderbesteding op prioriteit 1 en/ of 2,
en de randvoorwaarden van het totale operationele programma het toe laten, is GS bereid om
alsnog middelen beschikbaar te stellen voor prioriteit 3.

- Bovenstaande afspraken zullen worden verwerkt in het GS-besluit van 28 november 2006 over het
OP West.



Bijlage 1, gekoppeld aan voetnoot 1

Op basis van de huidige kennis over toetsingscriteria lijken de volgende projecten van de NH3 qua
thematiek en doelstelling te passen binnen zowel het Operationeel Programma als de beleidsfocus van
de provincie Noord-Holland. Per project zal nader moeten worden onderzocht welke onderdelen voor
EFRO financiering in aanmerking komen, dit zal mede afhangen van de toetsingseisen die nog door
de Europese Commissie, het Rijk en de stuurgroep worden vastgesteld.

Alkmaar
 Waterkwekerij / membraanbioreactor
 Kennismaken met de duurzame stad
 Ontwikkeltraject Medisch Kenniscluster Noord Holland Noord

Haarlem
 Creative Cities
 Samenwerken, Verbinden en Versnellen
 Nieuwe Energie als hart van de creatieve industrie / Waarderpolder en Spoorzone (waaronder

servicecenter Waarderpolder)
 bereikbaarheid bovenregionaal bedrijfsterrein Waarderpolder
 regionale evenementenkalender (indien er een koppeling wordt gelegd met

promotiecampagne Noordzeekust)
 ERIH route. Regionale route voor toeristen (7.3.0)
 Kennemerzoom (6.1)

Zaanstad
 First in Food
 Creative Cities
 DigiMarktplaats
 Port4growth
 Hembrugterrein als cluster in de creatieve industrie
 ERIH / Hembrug (Holland Centre, Erfgoedhuis)
 Kalverpolder/Zaanse Schans
 Vaart in de Zaan
 Programma Landelijk gebied Zaanstad



Bijlage 2,indicatieve groslijsten met programma’s en projecten van de NH3


