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Hoorn, 21 september 2017

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

Agenda/Organisatie
1.

Inloop

8.30 uur

2.

Opening

8.45 uur

3.
Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
3a Conceptverslag VVRE 7 september 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

8.50 uur

3b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 20 juli 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
4.
Vergaderschema 2018
9.00 uur
Het streven blijft er op gericht het bestuurlijk overleg zo efficiënt mogelijk te organiseren.
De systematiek van reservedata is daarom gehandhaafd. Deze kunnen uiteraard worden
benut als de bestuurlijke actualiteit dit vereist.
Evenals vorig jaar is voor de planning van de vergaderdata contact gezocht (naast uiteraard de
“eigen” bestuurssecretariaten) met diverse andere (boven)regionale bestuurlijke overleggen
om overlap te vermijden. Afstemming heeft plaatsgevonden met GGD Hollands Noorden,
WerkSaam, RUD NHN, RPA NHN, Recreatieschap Westfriesland, Westfries Archief, BAO NHN,
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Stuurgroep N23. Volledigheidshalve zijn de geplande
vergaderdata ook ter kennis gebracht van de secretariaten van de VNG en de G32.
Stukken:
4. Vergaderschema VVRE/Madivosa 2018
> Voorstel: instemmen met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2018
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5.
Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
5a. Voortgangsnotitie Actieplan Duurzaamheid NHN, september 2017
5b Brief VVRE aan WBG over Westfriesland in de cloud
> Voorstel: voor kennisgeving aannemen

9.05 uur

6.
Mededelingen / Informatie-uitwisseling
9.10 uur
Stukken:
6. Memo mededelingen
> voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatieuitwisseling actuele ontwikkelingen diverse dossiers.

Ondernemende regio

dossierhouders Tap en Nederpelt

7. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord (dossierhouders: allen)
9.55 uur
In het vorige VVRE-overleg is met elkaar bepaald wat de inzet van Westfriesland zal zijn in het
BAO NHN (op 7 september) én hoe het gesprek aan te gaan met de directie van het
Ontwikkelingsbedrijf NHN (op 13 september) over het jaarplan en het activiteitenplan 2018.
Tijdens dit overleg zullen de Westfriese vertegenwoordigers in het BAO (Tap, Nederpelt en
Struijlaart) melding maken van hun bevindingen.
> voorstel: Kennis nemen van de mondelinge rapportage van de Westfriese
vertegenwoordigers in het BAO en gedachtewisseling over het vervolg.
8. Greenport Noord-Holland-Noord
10.10 uur
Op initiatief van wethouder Nederpelt, lid Stuurgroep GP-NHN namens Westfriesland, wordt in
dit overleg informatie verstrekt over een tweetal projecten: Pilot erfkwaliteit en Groen Start
(project voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt)
Over de projecten zal een presentatie worden gegeven.
> voorstel: Kennis nemen van de presentaties.

Ruimtelijke ontwikkeling

dossierhouders Nootebos, Tap en Tigges

9. Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
10.40 uur
Naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid wordt de PRV regelmatig
aangepast. Op 12 december 2016 hebben Provinciale Staten een wijziging van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening in verband met de Ladder voor duurzame verstedelijking vastgesteld.
De nieuwe PRV trad in werking op 1 maart 2017.
Een van de regels betreft het maken van regionale afspraken m.b.t. nieuwe stedelijke
ontwikkelingen. Bij de nieuwe PRV is een uitvoeringsregeling ‘regionale afspraken nieuwe
stedelijke ontwikkelingen 2017’ vastgesteld: Artikel 5 ‘Overige stedelijke voorzieningen’ van
deze uitvoeringsregeling geeft aan dat de gemeenten in de regio onderling werkafspraken
maken over afstemming van dit type nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Stukken:
9 Advies ‘Werkafspraak overige stedelijke voorzieningen’
> Voorstel: Akkoord gaan met de in het advies beschreven werkafspraak m.b.t. artikel 5,
overige stedelijke voorzieningen van de uitvoeringsregeling van de Provinciaal
Ruimtelijke Verordening: hoe stemmen wij overige stedelijke voorzieningen
binnen en buiten de regio af conform de ladder van duurzame verstedelijking?

Overig
10.

Rondvraag
Mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.
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11.

Sluiting.

11.00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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