Jaarplan VVRE 2017/2018
AMBITIES
De gemeenten in Westfriesland hebben hun ambities verwoord voor de regio in het Pact van Westfriesland: De regio behoort in 2020 tot de top 10 van meest aantrekkelijke
regio’s in Nederland. Om hier te komen zijn een aantal thema’s onderscheiden, zoals bezoeken, onderwijs, wonen, ondernemen en werken. De
VVRE voert projecten uit die bijdragen aan de ruimtelijke thema’s, het Madivosa stuurt op de sociale agenda. Overlap vindt plaats op onder meer de dossiers demografie,
huisvesting statushouders, vastgoed zorg en de Omgevingswet.
DOELSTELLINGEN
De gezamenlijk vastgestelde ambities zijn het uitgangspunt voor de doelstellingen geformuleerd in het kader van de nog definitief vast te stellen structuurschets. Deze
doelstellingen vormen de basis voor een aantal concrete opgaven op de beleidsterreinen volkshuishouding, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economie
en duurzaamheid. In het onderstaande schema zijn deze opgaven met de daaruit voortvloeiende producten en activiteiten voor 2017 én 2018 weergegeven. Veel activiteiten
lopen namelijk door in 2018.

0.

Ruimtelijke ontwikkeling

OPGAVEN RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING

Aan welke integrale, uitvoeringsgerichte en
ruimtelijke opgaven werken wij in 2017?

Termijn
VVRE/
Madivosa

Termijn
raden

Opdrachtgever
namens VVRE

Ambtelijk
aanspreekpunt /
coördinator

Projectleider /
projectteam

Structuurschets WF

Na 2 radenbijeenkomsten en behandeling in de

n.v.t.

1e kw

Tap, Nootebos,

Postma

Vos (Hoorn),

De structuurschets bevindt zich in de eindfase.
De schets vormt de bouwsteen voor ons

VVRE zal nu ter finale de concept structuurschets
na een laatste behandeling in de VVRE van 17

Tigges

(Medemblik)

projectteam
Structuurschets

ruimtelijke beleid en, is de Westfriese input,
voor de provinciale omgevingsvisie.

november ter goedkeuring worden aangeboden
aan de raden. Planning raden: januari 2017.
De schets omvat drie typen maatregelen:
a. Wat regelen de gemeenten
(planologisch) samen en krijgt doorwerking
in lokaal beleid?
b. Welke concrete, regionale projecten
worden uitgevoerd?
c. Wat willen we stimuleren en faciliteren,
wat zijn de kansen en potenties die hier uit
volgen?
Als de schets door de raden is goedgekeurd
zullen de projecten (b.) uit de uitvoeringsagenda in het jaarplan VVRE een plek
krijgen.
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Provinciale Ruimtelijke Verordening
Ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke
Verordening en de ladder voor
duurzame verstedelijking

Alle 18 gemeenten hebben gezamenlijk
zienswijze ingediend. De definitieve Nota
van Beantwoording en de Statenvoordracht
worden besproken in de commissie RWW
van 28 november. Hierna zal besluitvorming
naar verwachting plaatsvinden in PS op 12
december. NB: Er zal gezamenlijk met de
provincie worden gekeken hoe een gepaste
oplossing kan worden gevonden op de NHN
zienswijze. Dit traject loopt en spits zich toe
op de zogenaamde nadere regels.

1e kw

Omgevingswet
Deze wet treedt naar verwachting in 2019
in werking. Onder de Omgevingswet
worden gemeenten en provincie verplicht
om een integrale visie op de fysieke
leefomgeving op de langere termijn te
hebben, een zogenaamde
omgevingsvisie.

- Onderzoek en uitwerken mogelijkheden
voor regionale samenwerking bij het
ontwikkelen van een omgevingsvisie. De
structuurschets Westfriesland kan hiertoe
mogelijk de basis vormen.

1e helft 17

- Omgevingsvisie Noord-Holland Noord 2050
Het leveren van input tijdens verschillende
fasen van totstandkoming:
- Verkenningen NHN 2050: tot eind 2016
- Koers NHN 2050: december 2016 – juni
2017
- Visie NHN 2050: juni 2017 - december
2017
- Programma NHN 2050: juni 2018september 2018.

Tap, Nootebos,

AHO VVRE

Vos (Hoorn),

AHO VVRE

Vos (Hoorn)

Tigges

Tap, Nootebos,
Tigges

1e helft 17
2e helft 17
2018

De Omgevingswet kent verder een belangrijke
organisatorische kant. De Westfriese gemeenten
werken vanuit een gezamenlijke ambitie samen
om de implementatie van de Omgevingswet zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen. De rol van
opdrachtgeverschap voor dit onderdeel is belegd
bij de Kring van Gemeentesecretarissen.
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1. Benutten kwaliteiten water & historie voor recreatie / verbeteren infrastructuur
OPGAVEN WATER/INFRASTRUCTUUR

Aan welke integrale, uitvoeringsgerichte en
ruimtelijke opgaven werken wij in 2017?

Termijn
VVRE

Bestuursakkoord Water
Realiseren bestuurlijk vastgestelde ambities
o.b.v. Programmaplan 2016-2018. De
samenwerking waterketen regio
Westfriesland is de regionale uitwerking van
het Bestuursakkoord Water
Deltacommissie IJsselmeer/Markermeer

- Uitvoering Programmaplan 2016-2018
- Voortgangsrapportage 2017
- advies gezamenlijke aanpak

continue
september
ad-hoc

Gezamenlijke regionale reactie op
- vervolgproces van het nieuwe peilbesluit

2e kwartaal

3e kwartaal

Plannen van het programmabureau
Deltaprogramma worden voor vaststelling voor
inspraak/zienswijzen aangeboden aan de
regio.

Termijn
raden

Opdrachtgever
namens VVRE

Ambtelijk
aanspreekpunt / coörd.
Klaver
(Opmeer)

Projectteam/
projectleider

Wijnne, Reus

Kusters
(SED)

Bootsma,
Eenhoorn (SED)

Stoker,
Schuitemaker

Blom (Opmeer)
Brouwer
(Medemblik)

IJsselmeergebied
- andere onderzoeken en plannen

Westfrisiaweg/N23
De aanleg/verbetering van de N23 is van
essentieel belang voor de bereikbaarheid
van NHN

- toezicht op voortgang uitvoering project door
periodiek bestuurlijk overleg provincie en
gemeenten

ad hoc

pm

Bashara, Knijn

allen

allen

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
De economische concurrentiepositie en
bereikbaarheid van Westfriesland
verbeteren door de doorstroming op de A7
en bijbehorende aansluitingen te verbeteren
en door het ontwikkelen van knooppunten.
Lobby A23
Om het wegennet rond Amsterdam te
ontlasten wordt ingezet op een tangentiële
verbinding via de A23: van Alkmaar tot
Zwolle en verder. Via deze op te waarderen
route kunnen knelpunten in de Randstad
worden vermeden.
Glasvezel in Westfriesland

Actieve participatie in Bestuurlijk Overleg
Corridorstudie

periodiek

pm

Bashara

Entius
(Hoorn)

Evers (Hoorn)

Samen met partners (overheden en
bedrijfsleven) op de lijn Alkmaar-Zwolle
lobbyen in Den Haag en Europa voor de A23.

periodiek

pm

Bashara

Entius
(Hoorn)

v/d Horst / Evers
(Hoorn)

- vaststellen projectopdracht
- inventariseren behoefte
- uitrollen in West-Friesland

juni

3e/4e kw

Van de Pol,
Nederpelt,
Stoker,
Nootebos

Ooijevaar
(Koggenland)

Mol (Koggenland)
Projectteam nog
samen te stellen

Het realiseren van een glasvezelnetwerk
voor heel West-Friesland inclusief de
buitengebieden.

e

e

2 / 3 kw
e
4 kw /2017
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2. Versterken wooneconomie en 4. Bouwen voor regionale bevolking & (arbeids)migranten
OPGAVEN WOONECONOMIE en
BOUWEN

Aan welke integrale, uitvoeringsgerichte en
ruimtelijke opgaven werken wij in 2017?

Termijn
VVRE/
Madivosa

Termijn
raden

Opdrachtgever
namens VVRE

Regionale Woonvisie herziening
Actualisering van de regionale woonvisie
voor de periode 2016-2020. Bevat onze
ambities en opgaves op het gebied van het
wonen in Westfriesland.

-Vaststellen regionale woonvisie

1e kw

1e kw 2017

Van Eijk, Knijn

RAP 2016-2020
Regionaal actieprogramma wonen voor
de periode 2016-2020. Bevat
kwantitatieve en kwalitatieve
woningmarktafspraken tussen regio en
provincie.
Huisvesting arbeidsmigranten
Bijdragen aan het uitvoeren van de
Nationale Verklaring (mede getekend door
de regio WF) met als doel het realiseren van
huisvesting voor arbeidsmigranten.
Huisvesting vergunninghouders
Conform het bestuursakkoord moeten de
gemeenten vergunninghouders huisvesten.
Monitoren van de voortgang en ruimte
zoeken / benutten voor initiatieven.
Herziening huisvestingsverordening
Vanwege het van rechtswege vervallen van
de voorrang voor vergunninghouders
(moment nog onbekend) en de vraag naar
woonruimte vanuit bijzondere doelgroepen.

- Vaststellen RAP

1e kw

1e kw 2017

monitoren/regionale afstemming huisvesting
arbeidsmigranten

4e kw

Uitvoeren taakstelling en bestuursakkoord

Herziening huisvestingsverordening en
verbeteren bereikbaarheid sociale huurmarkt

Ambtelijk
aanspreekpunt /
coördinator
Entius
(Hoorn)
Ooijevaar
(Koggenland)

Projectteam/
projectleider

Van Eijk, Knijn

Entius
(Hoorn)
Ooijevaar
(Koggenland)

Kerngroep wonen,
Tjalsma (Hoorn)

n.v.t.

Van Eijk, Knijn

Entius
(Hoorn)
Ooijevaar
(Koggenland)

Kerngroep wonen,
Tjalsma (Hoorn)

VVRE+
Madivosa,
4e kw 2016

n.t.b.

Van Eijk, Knijn

Entius
(Hoorn)
Ooijevaar
(Koggenland)

Kerngroep wonen,
Tjalsma (Hoorn)

VVRE+Madi
vosa 4e kw
2016, 1e kw
2017

n.t.b.

Van Eijk, Knijn

Entius
(Hoorn)
Ooijevaar
(Koggenland)

Kerngroep wonen,
Tjalsma (Hoorn)

Kerngroep wonen,
Tjalsma (Hoorn)
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3. Versterken Agribusiness
OPGAVEN AGRIBUSINESS

Aan welke integrale, uitvoeringsgerichte en
ruimtelijke opgaven werken wij in 2017?

Termijn
VVRE/
Madivosa

Termijn
raden

Opdrachtgever
namens VVRE

Greenport NHN
De regio is vertegenwoordigd in de
stuurgroep Greenport NHN. Medewerking
wordt verleend aan de uitvoering van het
meerjarenprogramma.
PRV inbreng en Herziening

bespreken voortgang uitvoering
meerjarenprogramma a.d.h.v. verslagen van
stuurgroep en werkgroepen als van toepassing

periodiek

2x per jaar.

Nederpelt

Gezamenlijk formuleren schriftelijke inbreng
Prov. Ruimtelijke Verordening gericht op
wegnemen knelpunten voor toekomstige
ontwikkelingen
- Vastleggen gestructureerde signalering
effecten RO ontwikkelingen voor agrarische
sector
- opzetten agrarische monitor WF

periodiek

2x per jaar

Nederpelt

Vos (Hoorn)

periodiek

2x per jaar

Nederpelt

Taams
(Hoorn)

Ontwikkeling Regionale RO-visie GPNHN

Aanleveren input, participatie in werkgroep ROvisie

periodiek

2x per jaar

Nederpelt

Energie en duurzaamheid

Op betrouwbare en tegen concurrerende
prijzen glastuinbouw voorzien van CO2 uit
bestaande productieprocessen en
infrastructuur voor verduurzaming
glastuinbouw en verbetering van
concurrerende positie van glastuinbouwgeb.

periodiek

2x per jaar

Nederpelt

Brameijer
(Medemblik)
Taams
(Hoorn)

OPGAVEN VITALE KERNEN

Aan welke integrale, uitvoeringsgerichte en
ruimtelijke opgaven werken wij in 2017?

Termijn
VVRE/
Madivosa

Termijn
raden

Opdrachtgever
namens VVRE

Uitwerking van de structuurschets zal ,
naast het planologisch kader, leiden tot
een actieprogramma met concrete acties

Zie de uitvoeringsagenda van de
structuurschets.

Signalering RO ontwikkelingen

Ambtelijk
aanspreekpunt /
coördinator
Taams
(Hoorn)

Projectleider/
projectteam

Projectbureau
Greenport NHN,
input door
begeleidingscom.
Greenport
Projectbureau
Greenport NHN,
input door
prog.groep REA
Projectbureau
Greenport NHN,
Ambt. werkgr
GNHN WF i.s.m.
ONHNH
Projectbureau
Greenport NHN,
Projectbureau
Greenport NHN,
i.s.m. ONHN

5. Vitale kernen

Tap, Nootebos,
Tigges

Ambtelijk
aanspreekpunt /
coördinator
Postma
(Medemblik)

Projectleider /
projectteam

Vos (Hoorn)
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6. Ondernemende regio
OPGAVEN ONDERNEMENDE REGIO

Aan welke integrale, uitvoeringsgerichte en
ruimtelijke opgaven werken wij in 2017?

Regionaal Economische Agenda
In de REA zijn alle acties opgenomen die de
Westfriese gemeenten gezamenlijk willen
ondernemen ter versterking van de
regionale economie.

Voortgangsrapportage over uitvoering van REA
Indien grote inhoudelijke wijzigingen bij een
project/actie noodzakelijk zijn, vindt tussentijds
bespreking plaats in de VVRE

Regionale Bedrijventerreinenstrategie
WF



Werkprogramma Bedrijventerreinen WF



In het werkprogramma zijn alle acties
opgenomen die de werkgroep
bedrijventerreinen zal oppakken om de
bedrijventerreinen fysiek en economisch
toekomstbestendig te houden.



Termijn
VVRE/
Madivosa
april
december

Termijn
raden

Opdrachtgever
namens VVRE

juni

Nederpelt, Tap

Het vaststellen van een regionale
bedrijventerreinenstrategie WF

1e kwart ‘17

2e kwart ‘17

Nederpelt, Tap

Enkele speerpuntprojecten voor dit jaar
zijn: Verder vormgeven ondernemersloket,
w.o. onderzoek naar versterking en
specialisatie regionale samenwerking
accountmanagers;
Inventarisatie kwaliteit digitale
infrastructuur bedrijventerreinen

nnb

Ambtelijk
aanspreekpunt / coörd.
Entius
(Hoorn)

Projectleider /
projectteam

Kessens

Meester (Hoorn)
werkgroep
bedrijventerreinen

(Hoorn)
Nederpelt, Tap

Kessens

(Hoorn)

Taams (Hoorn),
programmagroep
REA en ONHN

Meester (Hoorn)
werkgroep
bedrijventerreinen

7. Duurzaam en klimaatadaptatie
OPGAVEN DUURZAAMHEID

Aan welke integrale, uitvoeringsgerichte en
ruimtelijke opgaven werken wij in 2017?

Actieplan duurzaamheid Noord-Holland
Noord.
In dit actieplan zijn op vijf onderwerpen
acties benoemd die op bovenregionale
schaal worden uitgevoerd en die bijdragen
aan het ontwikkelen van een circulaire
economie en energieneutraal in 2040.
.

Uitvoering acties:
 Circulair: grondstoffen
 Circulair biomassa
 Energieneutrale nieuwbouw woningen
 Warmtekaart NHN
 Zon en Wind
Bestuurlijk akkoord wethouders NHN op
hoofdlijnen actieplan. Uitwerking actieplan met
bestuurlijke trekkers in vierde kwartaal 2016.
Daarna wordt ook duidelijk wat dit betekent
voor activiteiten/projecten binnen Westfriesland

Termijn
VVRE/
Madivosa
1e kw

Termijn
raden

Opdrachtgever
namens VVRE

n.n.b.

Bashara,
Nootebos,
Besseling,
Tigges

Ambtelijk
aanspreekpunt / coörd.
Nicolai (RUD)

Projectleider/
projectteam
nnb
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presentatie resultaten Pilot in SED en
afspraken maken over de mogelijkheden van
uitrol in andere gemeenten

2e kw.

n.n.b.

Bashara,
Nootebos,
Besseling,
Tigges

Kusters
(SED)

Nicolai (RUD),
Lode (SED)

Rapportage over voortgang uitvoering
projectplan met deelprojecten op het gebied
van energiebesparing/energieopwekking en op
het gebied van Lekker blijven wonen
Knelpunten:
 bedrijven zijn onvoldoende overtuigd om
mee te doen; er blijft ontzettend veel
beschikbaar geld (subsidies en
investeringsgeld) liggen;
 er is een wirwar van initiatieven waardoor
bedrijven door de bomen het bos niet meer
zien;

bedrijven willen ontzorgd worden;
 bedrijven willen uit meerdere aanbieders
kunnen kiezen.

Juni ,
november

nog niet van
toepassing.

Kusters
(SED)

Nicolai (RUD),

juni

PM

Bashara,
Nootebos,
Besseling,
Tigges
???

Kessens
(Hoorn)

Meester (Hoorn)

OPGAVEN OVERLEG EN
SAMENWERKING

Aan welke integrale, uitvoeringsgerichte en
ruimtelijke opgaven werken wij in 2017?

Termijn
VVRE/
Madivosa

Termijn
raden

Opdrachtgever
namens VVRE

projectleider/
projectteam

Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN
Samenwerking en afstemming op
bovenregionale schaal bij ruimtelijke en
economische ontwikkeling en verkeer

Bespreken voortgang en ontwikkeling van
bestuurlijke afstemming op NHN-niveau

periodiek

n.v.t.

Tap, Nederpelt,
Kok

Ambtelijk
aanspreekpunt /
coördinator
Secretaris

Pilot Puur Slim WF
In de SED-gemeenten wordt samen met
Bouwend Nederland, Uneto VNI en de
Milieufederatie NH gewerkt aan
energiebesparing in de particuliere
bestaande bouw . Uitgangspunt is een
energieneutrale woning rekening houdend
met verschillende woonwensen. Pilotfase
wordt in voorjaar 2017 afgerond, daarbij
ondersteund door middelen vanuit
Innovatieve aanpak VNG.
Project bewonersbenadering particuliere
bestaande bouw gericht op
verduurzaming en langer zelfstandig
wonen
Invulling project stimuleren
verduurzaming bedrijven.
Projectgroep (drie gemeenten en WBG)
gaat op basis van een reeds beschikbare
inventarisatie van knelpunten oplossingen
formuleren.

8. Overleg en samenwerking

secretaris, Vos en
Taams(Hoorn),
Dijk (SED)
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Ontwikkelingsbedrijf NHN
Ter uitvoering van het (boven)regionale
economische beleid is er het
Ontwikkelingsbedrijf NHN. Alle gemeenten
WF zijn aandeelhouder

Relatiebeheer
WF gemeenten hechten aan een goede
samenwerking met maatschappelijke
organisaties (georganiseerd bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijs).

In oktober 2016 is in de AVA een evaluatie
vastgesteld van NHN. De conclusies worden
meegenomen in het ontwerp voor een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst van gemeenten
in NHN, ontwikkelingsbedrijf en Provincie.
Deze overeenkomst moet eind 2016 in concept
gereed zijn en in 2017 naar de gemeenteraden
worden gestuurd.
Daarnaast reguliere afstemming
standpuntbepaling t.a.v. , voortgang activiteiten
2017 en jaarplan 2018
Met inachtneming van de ervaringen in de
afgelopen jaren zal worden bezien op welke
wijze de contacten met de regionale partners
versterkt kunnen worden.

febr
april
juni
september

1e/2e kw
2017.

allen

1e/2e kw

n.v.t.

Agendacommissie

Taams (Hoorn),
Dijk (SED)
werkgroep REA

secretaris

secretariaat i.s.m.
ambt. organisaties.
en partners
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