Portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en 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.

02. Conceptverslag gezamenlijk pho Madivosa/VVRE 6 april 2017
Aanwezig: mw. E. Deutekom (voorzitter, Opmeer), dhr. G. Besseling en dhr. D. te Grotenhuis
(Drechterland), dhr. T. van Eijk (Hoorn), dhr. K. Knijn en W. Bijman (Koggenland), dhr. H. Nederpelt, H.
Tigges en mw. J. Fit (Medemblik), dhr. H. Stoker (Opmeer), dhr. J. Munnik en dhr. B. Nootebos (Stede
Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 dhr. S. Tjalsma (Hoorn) en mw. P. Mol (Koggenland)
Verhinderd: Vertegenwoordiging Enkhuizen

1. Opening
Mw. Deutekom zit de vergadering voor in verband met afwezigheid van mw. Douw.
2. Verslag gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 2 februari 2017
2. Conceptverslag overleg Madivosa/VVRE 2 februari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Regionale Woonvisie / RAPII
dossierhouders Van Eijk en Knijn
3. Regionale Woonvisie Westfriesland / RAPII
De afgelopen periode is er gewerkt aan een afwegingskader wonen dat ons helpt een
woningbouwprogrammering op te stellen. Doelstelling is een woningbouwprogrammering die
ladderproof is waardoor de Westfriese gemeenten na vaststelling aan de slag kunnen, en de
plannen kwalitatief en kwantitatief getoetst zijn. Sinds september 2016 zijn er de nodige stappen
gezet. Dat heeft geleid tot een systematiek om plannen te toetsen die als basis kan worden
gebruikt voor onze programmering. Hiermee geven we ook invulling aan onze ambities.
Tijdens het gezamenlijk overleg op 2 februari jl. bleek dat er nog geen volledige overeenstemming
was. Dit heeft geleid tot nader overleg met als resultaat dat thans tot finale afstemming kan
worden overgegaan.
Stukken:
3a. Advies VVRE inzake Regionale woonvisie, RAP en afwegingskader wonen
3b. Woonvisie Westfriesland, versie 19 januari 2017
3c. RAP Westfriesland 2017-2021, versie april 2017
3d. Kwantitatieve woningbouwprogrammering 170308
3e. Notitie Afwegingskader wonen Westfriesland 170308
3f. Bijlage 1 bij notitie Afwegingskader wonen Westfriesland
3g. Bijlage 2 bij notitie OV contouren
 Voorstel:
1. In te stemmen met de regionale woonvisie;
2. In te stemmen met het RAP;
3. In te stemmen met de notitie afwegingskader wonen inclusief het afwegingskader en de
kwantitatieve woningbouwprogrammering 2017-2026;
4. De regionale woonvisie agenderen voor besluitvorming in de raden;
5. Het RAP en de notitie afwegingskader wonen inclusief de woningbouwprogrammering en het
afwegingskader ter kennisgeving aan te bieden aan de raden bij de behandeling van de
regionale woonvisie

Opmerkingen:
- Dhr. Van Eijk schetst kort de totstandkoming van de voorliggende stukken. De woonvisie is een
levend document dat regelmatig bijgesteld en aangevuld zal worden. Al werkende weg zullen
we als regio ook moeten groeien in de systematiek.
- Dhr. Nootebos meldt dat eerdere bedenkingen vanuit Stede Broec zijn weggenomen met de
voorliggende versies.
- Dhr. Nederpelt zegt blij te zijn met de aandacht voor de kleine kernen.
- Dhr. Tigges constateert met verbazing dat projectontwikkelaars kennelijk bij de provincie
verruiming van de mogelijkheden bespeuren. Hij deelt die mening niet. Hij complimenteert de
dossierhouders met het voorliggende resultaat.
- De voorzitter stelt voor ten behoeve van de raden een oplegger bij de stukken te maken waarin
nog eens aandacht wordt besteed aan het aspect van de kleine kernen. Dit, ter bevordering van
realistische verwachtingen op dit terrein.
Dhr. Van Eijk ondersteunt dit van harte en zal dit samen met dhr. Knijn op zich nemen. Dit zal
ook zeker een ondersteuning zijn in het overleg met de provincie. Hij geeft kort zijn verwachting
weer van het vervolg van het overleg met de provincie.
- Dhrn. Van Eijk en Knijn geven als dossierhouders aan geen behoefte te hebben aan nog een
presentatie in een regionale bijeenkomst voor raadsleden. Mocht dit door de Westfriese
Samenwerkingsdriehoek toch wenselijk worden gevonden, dan bestaat hiertegen geen bezwaar
en zullen zij hieraan medewerking verlenen. Overigens blijft de deadline voor aanleveren van de
woonvisie bij de provincie 1 juli 2017.
- De aanwezigen kunnen instemmen met het voorstel, uiteraard onder voorbehoud van
vaststelling door de eigen colleges en de raden.
Overig
4. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
5. Sluiting

