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Hoorn, 23 maart 2017

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
6 april 2017 van 08.30 (inloop) tot 11.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C012.

Agenda
1.

Inloop

08.30 uur

2.

Opening

08.45 uur

3.

Verslag vergadering 2 februari 2017
3. Conceptverslag VVRE 2 februari 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

08.46 uur

4.

Ingekomen en verzonden stukken
4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken
> Voorstel: behandeling stukken conform advies in overzicht

08.50 uur

Duurzaamheid
5.

Warmetransitiekaart

dossierhouders Bashara, Besseling, Nootebos en Tigges
08.55 uur

De Provincie Noord-Holland is van start gegaan met het project “Warmtevraag in transitie”. Dit
project is opgenomen in de beleidsagenda van de provincie. Het project wordt uitgevoerd door
CE Delft. Het project is gericht op het klimaat neutraal maken van de warmtevraag in de
gebouwde omgeving. Op dit moment wordt 95% van de gebouwen verwarmd met aardgas.
Aardgas is een fossiele brandstof die niet past in een klimaat neutrale toekomst. De komende
decennia zal de warmtevoorziening van vrijwel alle gebouwen veranderen. Belangrijke vragen
zijn: Wat is het beste alternatief voor welke buurt? Wat is het effect op de energieinfrastructuur? Waar te starten? Wie moet wat doen?
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Recent heeft CE Delft de warmtetransitiekaarten voor de gemeenten in Westfriesland
opgeleverd. In deze rapportage worden antwoorden gegeven op vragen als:
 Eindbeeld: wat is vanuit kostenoogpunt de beste combinatie van investeringen in
gebouwisolatie en klimaat neutrale invulling van de resterende warmtevraag in elke
buurt? Opties zijn o.a. ‘all electric’, restwarmte, geothermie, WKO, groen gas.
 Wat zijn de effecten in elke buurt (mate van schilisolatie, kosten, baten)?
 Kansenkaart: in welke buurten zou de warmtevraagtransitie het beste kunnen starten?
Daarbij wordt gekeken nar de kosten en baten van de benodigde investeringen maar ook
naar vervangingsmomenten van bestaande aardgasinfrastructuur.
 Wat zou welke partij moeten doen op die kansen te realiseren?
Daarnaast wordt er ook een regio-rapportage opgeleverd. Bureau CE Delft zal een korte
presentatie geven over de regio-rapportage
Stukken:
5. Regio-rapportage warmtetransitie Westfriesland (wordt nagezonden)
> Voorstel: kennisnemen van de informatie en de presentatie van CE

Water/Infrastructuur: bestuursakkoord Water dossierhouders Stoker en Schuitemaker
6.

Programmaplan Waterketen Westfriesland 2017/2018

09.35 uur

Dit onderwerp betreft de regionale uitwerking van het Bestuursakkoord Water 2011 in de regio
West-Friesland. Het programmaplan evalueert de vorige planperiode 2014-2016 en beschrijft de
activiteiten en benodigde middelen in 2017-2018. Het voornaamste doel is een jaarlijkse
besparing van 2,6 miljoen euro vanaf 2020, te bereiken door samenwerking in de waterketen.
Andere doelen zijn verminderen van personele kwetsbaarheid, verhogen van kwaliteit en
duurzaamheid. De heer K. Brouwer, projectcoördinator samenwerking waterketen WF
(Medemblik) zal een korte toelichting geven op het programmaplan.
Stukken:
6.1 Advies Regionale samenwerking in de (afval)waterketen, april 2017
6.2 Programmaplan 2017/2018 Samenwerking waterketen regio Westfriesland
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voortgang, aan de hand van de resultaten van de regionale
voortgangsmonitor 2015;
2. In te stemmen met de uitvoering van het Programmaplan samenwerking waterketen
West-Friesland 2017-2018 inclusief de personele capaciteit;
3. Kennis te nemen van urenuitbreiding voor de programmacoördinator naar 32u per
week en de inzet van administratieve ondersteuning tot 4u per week.

Agribusiness
7.

dossierhouder Nederpelt

Greenport NHN, Regionale RO-visie

09.55 uur

In 2016 is er in opdracht van de Stuurgroep Greenport NHN een rapport ‘Ontwikkelingen in de
agrarische sector 2015-2030 en de vraag naar ruimte’ opgesteld en vastgesteld. Als vervolg
daarop heeft de Stuurgroep een opdracht geformuleerd om een agrarische ruimtelijke visie,
inclusief een energievisie, op te laten stellen voor Greenport NHN. Een visie waarin de
(ruimtelijke) knelpunten, ontwikkelingen en trends voor de agrarische sector opgenomen
worden. Een visie die als input voor drie verschillende beleidsopgaven moet leveren:
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1. input voor de omgevingsvisie 2018;
2. input voor de te ontwikkelen routekaart NH vanuit het beleidskader Transitie Energie en
Grondstoffen;
3. input opleveren voor de onderwerpen die spelen op rijksniveau voor alle GreenPorts.
Na formele opdrachtverlening door de Provincie Noord-Holland in november wordt er vanaf
december 2016 door een kernteam o.l.v. Ad de Bont van bureau Urhahn gewerkt aan een
‘Ruimtelijk-economische en energievisie Greenport NHN 2050’. In het kernteam zijn onder
meer de provincie en gemeenten vertegenwoordigd.
Het streven is om in de Stuurgroep van 1 juni 2017 de visie definitief vast te stellen met het doel
deze als bouwsteen te laten dienen voor provinciale structuurvisie en als bouwsteen voor de
gemeentelijke omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Door de heer Ad de Bont zal een
toelichting worden gegeven op de voortgang van de werkzaamheden.
> Voorstel:

kennis nemen van de presentatie en gelegenheid tot het stellen van vragen en
meegeven aandachtspunten.

Wooneconomie en bouwen

dossierhouders Van Eijk en Knijn

Arbeidsmigranten Westfriesland

8.

10.30 uur

Bijgevoegd is een brief van het Ambassadeursteam Huisvesting Arbeidsmigranten aan
het pho VVRE. Volledigheidshalve is tevens de rapportage over 2014/2015 van het
Ambassadeursteam nog eens bijgevoegd.
Stukken:
8a Brief Ambassadeursteam aan pho VVRE, 9 maart 2017
8b Rapportage 2014/2015 A-team Huisvesting Arbeidsmigranten WF, juni 2016
> Voorstel:

1. Het A-team te danken voor het door haar verrichte werk, waaronder het opstellen
van de Rapportage;
2. Het A-team te berichten dat de Westfriese gemeenten de aanbevelingen niet zullen
opvolgen omdat de problematiek voldoende is ingebed in de lokale bedrijfsvoering;
3. De dossierhouders en voorzitter VVRE te machtigen ad 1. en 2. uit te voeren.

Overig
9.

10.
11.

Mededelingen / Informatie-uitwisseling
9. Memo mededelingen
> voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor
informatie-uitwisseling actuele ontwikkelingen diverse
dossiers.
Rondvraag
- mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.
Sluiting

10.40 uur

10.55 uur
11.00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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