Portefeuillehoudersoverleg VVRE van de Westfriese gemeenten
Het portefeuillehoudersoverleg is geformaliseerd overleg tussen bestuurders van de Westfriese colleges met
het doel tot uitwisseling van standpunten te komen en daarmee afstemming te bewerkstelligen op de
diverse beleidsterreinen. In het portefeuillehoudersoverleg is geen sprake van formele besluitvorming. Het
overleg kan leiden tot adviezen aan de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders over
regionale aangelegenheden, die ter zake besluiten kunnen nemen. Binnen de gemeenten gelden de normale
besluitvormingsprocedures en regels voor openbaarheid.

03. Conceptverslag pho VVRE 6 april 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. T. van Eijk en
dhr. B. Tap (Hoorn), dhr. K. Knijn (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en dhr. H. Tigges (Medemblik),
dhr. H. Stoker (Opmeer), dhr. B. Nootebos en dhr. T. Schuitemaker (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw.
D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 5 dhr. C. Leguijt (CE Delft) en mw. G. Nicolai (RUD NHN),
bij agendapunt 6 dhr. K. Brouwer (Medemblik), bij agendapunt 7 dhr. A. de Bont (Urhahn) en mw. P. Taams
(Hoorn)
Verhinderd: dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen) en mw. C. van de Pol (Koggenland)

1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Hij meldt de ontvangst van een bericht van dhr. Wijnne die dankt voor de prettige samenwerking in
de afgelopen jaren.
3. Verslag vergadering d.d. 2 februari 2017
3. Conceptverslag VVRE d.d. 2 december 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 5 (Westfriese Bedrijvengroep) refereren meerdere leden van de VVRE aan het
inmiddels uitgevoerde initiatief van de voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep en diverse
politici en bestuurders van gemeenten en woningcorporatie om een open brief aan de MinisterPresident te zenden. De VVRE acht een dergelijke actie minder gewenst, gelet op het feit dat op de
schaal van Noord-Holland Noord eerder al besloten is tot een gezamenlijk signaal door overheden
en bedrijfsleven over de speerpunten en prioriteiten voor Noord-Holland Noord. Afgesproken wordt
dat de voorzitter dit gevoelen van de vergadering zal overbrengen op de initiatiefnemers van de
brief.
4. Ingekomen en verzonden stukken
4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken
De stukken worden behandeld conform advies in het overzicht.
Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Besseling, Nootebos en Tigges

5. Warmtetransitiekaart

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 energie-infrastructuur? Waar te
starten? Wie moet wat doen?
Recent heeft CE Delft de warmtetransitiekaarten voor de gemeenten in Westfriesland opgeleverd.
Daarnaast wordt er ook een regio-rapportage opgeleverd.
Stukken:
5. Regio-rapportage warmtetransitie Westfriesland (wordt nagezonden)

 Voorstel: kennisnemen van de informatie en de presentatie van CE
Opmerkingen:
- Na een korte introductie van mw. Nicolai geeft de heer Leguijt van CE Delft een uiteenzetting
over de mogelijkheden van warmtetransitie, met name voor Westfriesland. Daarbij geeft hij
diverse aanbevelingen hoe e.e.a. op te pakken in de regio.
- De leden van de VVRE nemen met belangstelling kennis van de presentatie. Uit de discussie
blijkt dat diverse gemeenten zich inmiddels oriënteren op dit gebied.
- Mw. Nicolai meldt dat de ambtelijke projectgroep Duurzaamheid een voorstel voorbereidt dat
voor het zomerreces behandeld zal kunnen worden in de VVRE.
Water/Infrastructuur: bestuursakkoord water

dossierhouders Stoker en Schuitemaker

6. Programmaplan Waterketen Westfriesland 2017/2018
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.
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.
Opmerkingen:
- De heer Stoker meldt dat de werkzaamheden goed op schema liggen en dat aan alle eisen
wordt voldaan. Hij constateert dat alle betrokkenen zeer te spreken zijn over de samenwerking.
Een aandachtspunt is nog de personele inzet. Dit behoeft nog verbetering.
- De heer K. Brouwer, projectcoördinator samenwerking waterketen WF (Medemblik) schetst kort
de historie van het programma en geeft vervolgens een nadere toelichting op de ontwikkeling
van het project.
- De voorzitter constateert dat de VVRE met waardering kennis heeft genomen van de toelichting
en instemt met het voorstel.
Agribusiness

dossierhouder Nederpelt

7. Greenport NHN, Regionale RO-visie
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.
Na formele opdrachtverlening door de Provincie Noord-Holland in november is vanaf december
2016 door een kernteam o.l.v. Ad de Bont van bureau Urhahn gewerkt aan een ‘Ruimtelijkeconomische en energievisie Greenport NHN 2050’. In het kernteam zijn onder meer de provincie
en gemeenten vertegenwoordigd.
 Voorstel: kennis nemen van de presentatie en gelegenheid tot het stellen van vragen en
meegeven aandachtspunten.
Opmerkingen:
- Dhr. De Bont geeft een uiteenzetting over de tot nog toe ontwikkelde visie. Deze visie wordt nu
in diverse bestuurlijke gremia gepresenteerd. 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 de
provinciale structuurvisie en de gemeentelijke omgevingsvisies en bestemmingsplannen.
De VVRE neemt met waardering kennis van deze visie in wording. De visie geeft een goed beeld
van de wensen vanuit de agrarische sector. Duidelijk is dat op onderdelen gemeentelijke
afwegingen kunnen leiden tot andere uitkomsten. In dit verband worden genoemd reeds gedane
investeringen en ruimtelijke inpassing van agrarische bedrijven.

Wooneconomie en bouwen
dossierhouders Van Eijk en Knijn
8. Arbeidsmigranten Westfriesland
Bijgevoegd is de 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.
Opmerkingen:
- Diverse leden van de VVRE geven aan teleurgesteld te zijn over de uitlatingen van het A-team
in de media. De VVRE is van mening dat de acties die de gemeenten thans ondernemen
voldoende zijn en stemt in met het voorstel.
Overig
9. Mededelingen / Informatie-uitwisseling
9. Memo mededelingen
Opmerkingen:
- De voorzitter stelt namens de agendacommissie voor toekomstige relatiebijeenkomsten van de
VVRE te koppelen aan concrete acties en evenementen van de VVRE zelf of anderen. Hij
verzoekt de leden daartoe om suggesties.
- Op 8 juni a.s. zal mogelijk een gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE ingepland worden over de
conceptvisie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen.
- De heer Tap meldt dat de organisatie Holland boven Amsterdam tijdelijk is ondergebracht bij het
Ontwikkelingsbedrijf NHN.
- De heer Tap meldt de ophef naar aanleiding van onterechte opmerkingen van een raadslid uit
Heerhugowaard over het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Hij stelt voor als VVRE deze opmerkingen
te weerleggen en de Westfriese raadsleden hierover te informeren. Hiermee wordt ingestemd.
- De heer Tap kondigt aan dat in een volgend VVRE een voorstel zal worden gedaan over de
bestuurlijke taakverdeling met betrekking tot het Bestuurlijke Afstemmingsoverleg NoordHolland Noord (BAO).
- De heer Knijn uit zijn ongenoegen over het afzeggen van een bestuurlijke afspraak door
gedeputeerde Post over de N23. De voorzitter zal de gedeputeerde hierover aanspreken.
10. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting

