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 20 juli 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen),
dhr. B. Tap en (Hoorn), dhr. K. Knijn en mw. C. van de Pol (Koggenland),
dhr. H. Nederpelt en dhr. H. Tigges (Medemblik), dhr. H. Stoker (Opmeer), dhr. B. Nootebos (Stede Broec),
dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 6 dhr. M. Pietersma (ZKA Consultants & Planners) en mw. A. Jellema
(Medemblik), bij agendapunt 7 en 8 mw. P. Taams (Hoorn) en bij agendapunt 9 dhr. J.P. Zigenhorn (Hoorn)
Verhinderd: dhr. T. van Eijk (Hoorn)

Agenda/Organisatie
1.

Inloop

2.

Opening
De heer Struijlaart opent de vergadering (in afwachting van de voorzitter, de heer Bashara).
Op voorstel van de heer Struijlaart wordt kort stil gestaan bij het overlijden van Vincent Reus.

3.

Verslag vergadering 1 juni 2017
Stukken:
3. Conceptverslag VVRE 1 juni 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken
> Voorstel: behandeling stukken conform advies in overzicht
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
- Informatie Symposium Energietransitie:
Medemblik, Koggenland, Opmeer en Enkhuizen zien weinig toegevoegde waarde in het voorstel. Men
vindt de kosten te hoog en ook valt het onderwerp ‘Energietransitie’ binnen het taakveld van de RUD
NHN. Met inachtneming van de opmerkingen zullen de dossierhouders zich beraden over een eventueel
vervolg.
- Informatiemail Meerjarenfinanciering DMO Holland boven Amsterdam:
De heer Tap kondigt ter aanvulling op de informatiemail aan dat na het zomerreces dit onderwerp in de
colleges behandeld kan worden.
- Verslag overleg Gedeputeerde Geldhof en regio WF/wethouder Stoker 2 juni, bevolkingsprognose:
de heer Stoker maakt melding van het overleg met de Gedeputeerde. Het is van belang dat opvattingen
schriftelijk zijn vastgelegd.

Ondernemende regio

dossierhouders Nederpelt en Tap

De heer Bashara arriveert en neemt het voorzitterschap over van de heer Struijlaart.
5.

Westfriese Agenda Toerisme
Stukken:
5. Voorstel VVRE vervolg Toeristische Agenda WF, juni 2017

> Voorstel:
1. De opdracht van de Toeristisch Coordinator Westfriesland in de persoon van Michel Bakelaar te
verlengen tot 1 januari 2019;
2. Het beschikbare budget van de REA van € 62.250,- hiervoor te gebruiken;
3. De verantwoordelijke dossierhouders te laten besluiten over de invulling van de vervolgopdracht door
de Toeristisch Coordinator Westfriesland, met de gemeente Hoorn als opdrachtgever en financieeladministratief verantwoordelijke gemeente.
Opmerkingen:
De heren Tap en Nederpelt lichten het voorstel kort toe en beantwoorden vragen.
De vergadering stemt in met het voorstel.
6.

7.

Kader Visie en ontwikkeling Verblijfsrecreatie
Op 17 december 2015 is ingestemd met een procesvoorstel voor de vitalisering van de verblijfsrecreatie in
Noord-Holland Noord. Hiervoor zijn middelen gereserveerd binnen de Regionaal Economische Agenda (REA).
In de VVRE van 2 februari jl. stemde u in met de memo waarin de vervolgstappen voor de versterking van de
verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord zijn beschreven en heeft u hiervoor € 20.000,- beschikbaar gesteld
uit het REA budget. Inmiddels zijn de vervolgstappen door alle 18 gemeenten vastgesteld. Begin april jl.
kreeg ZKA Consultants en Planners opdracht voor het uitvoeren van stap 3 (visie) en 4 (ontwikkelkader) van
het procesvoorstel.
Stukken:
6. Advies VVRE Presentatie Voortgang Vitaliteit Verblijfsrecreatie NHN
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de presentatie van ZKA over voortgang van het procesvoorstel vitalisering van
de verblijfsrecreatie in NHN:
- de resultaten van stap 1 (inventarisatie) en 2 (analyse);
- de aanpak van stap 3 (visie) en stap 4 (ontwikkelkader);
2. ZKA aandachtspunten/zienswijzen mee te geven vanuit de regio Westfriesland.
Opmerkingen:
De heer Pietersma van ZKA geeft een presentatie over de voortgang. Hij geeft een korte terugblik op
het proces, de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord en gaat in op de planning
voor de vervolgstappen die nog genomen moeten worden. Ongewenste situaties op parken worden
weliswaar onderkend maar de focus bij deze visie moet liggen op recreatie en niet op het oplossen van
deze specifieke problematiek.
De bestuurders attenderen op de volgende aspecten:
* In de visie moet aandacht zijn voor ‘kamperen bij de boer’.
* De economische spin-off van wisselend verhuur versus semipermanent verblijf.
* Er moet aandacht zijn voor aansluiting op de uitvoeringsagenda van de Structuurschets.
* In NHN worden voor de verblijfsrecreatie nu 7 marktregio’s onderscheiden, waarvan 3 relevant zijn
voor Westfriesland. Een aparte visie voor Westfriesland is op dit moment niet gewenst. De toerist
denkt immers niet in grenzen.
De opmerkingen van de bestuurders zullen worden betrokken bij het opstellen van de visie. Het streven
is voor het eind van dit jaar een ontwikkelingsvisie gereed te hebben. Dan kunnen ook specifieke
kansen voor Westfriesland nader worden bezien.
Voortgangsrapportage Regionale Economische Agenda
In de rapportage zijn in het rood de aanvullingen ten opzichte van de rapportage van eind 2016
weergegeven.
Stukken:
7a Voortgangsrapportage Regionale Economische Agenda, juni 2017
7b Bijlage bij de rapportage de lobby agenda Noord-Holland Noord ‘regio Holland boven Amsterdam’
(i.v.m. verwijzing naar dit document bij onderdeel 4 ‘Positionering Westfriese economie’ bij de projecten
lobby infrastructuur en lobby agribusiness)
> Voorstel: Kennis nemen van de voortgangsrapportage REA, juni 2017
Opmerkingen:
De heren Tap en Nederpelt geven een korte toelichting bij de rapportage.
Over de herschikkingen in de REA wordt een informatiebrief aan de raden voorbereid.
De rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

8.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord maakt ieder jaar een jaarplan en activiteitenplan. Deze wordt
in de Aandeelhoudervergadering vastgesteld en vormt de basis voor de werkzaamheden van het
ontwikkelingsbedrijf. In de aanloop naar de vaststelling wordt er ieder jaar in de drie deelnemende regio’s een
concept besproken waar de regio’s op kunnen reageren. Omdat het concept jaarplan 2018 nog niet gereed en
gecommuniceerd was ten tijde van het schrijven van dit advies, ligt er nog geen voorstel voor een
bestuurlijke reactie vanuit de regio. Daarom wordt voorgesteld om in de vergadering van de VVRE op te halen
welke bestuurlijke input er is.
Stukken:
8a Advies aan VVRE inzake concept-jaarplan 2018 ONHN, juli 2017
8b Concept-jaarplan 2018 ONHN
> Voorstel:
1. Het concept jaarplan 2018 van het Ontwikkelingsbedrijf ter kennisgeving aan te nemen.
2. In de vergadering van 20 juli 2017 op te halen welke bestuurlijk aanvullingen er zijn op het concept
jaarplan.
3. Deze aanvullingen te communiceren richting Ontwikkelingsbedrijf.
Opmerkingen:
Meerdere bestuurders zijn weliswaar tevreden over het Ontwikkelingsbedrijf maar vinden dat nog
duidelijker moet worden aangeven wat het Ontwikkelingsbedrijf doet voor Westfriesland. Dit zal met
name ook moeten worden gecommuniceerd naar de raden.
De inbreng van Westfriesland in het jaarplan is nu nog niet evenwichtig; er is een goede balans
noodzakelijk tussen de drie sub regio’s.
De heer Tap ziet graag meer aandacht voor internationale acquisitie en het startersloket ten opzichte
van het bedrijvenloket.
De heer Besseling wijst op de noodzaak van doorontwikkeling van het bedrijvenloket.
Mevrouw Taams geeft aan dat de recent geïnventariseerde inbreng van Westfriesland nog niet
verwerkt is in het concept jaarplan.
Afgesproken wordt dat door de dossierhouders een discussie wordt voorbereid met de directeur van
het Ontwikkelingsbedrijf over de specifieke wensen van Westfriesland.

Ruimtelijke Ontwikkeling
9.

dossierhouders Tap, Nootebos, Tigges

Omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. De zeven Westfriese gemeenten zien de
komst van deze Omgevingswet als een kans om de ambities uit het Pact van Westfriesland te verwezenlijken.
Het is zeer wenselijk dat er bij de uitwerking een goede overzichtelijke werkstructuur aanwezig is. De
gemeentesecretarissen zijn opdrachtgever voor de organisatorische en procesmatige zaken zoals de ICT en
dienstverlening. Waar het gaat om de meer politiek gevoelige onderwerpen en keuzes die moeten worden
gemaakt zijn de bestuurders aan zet. Dit impliceert ook dat er bestuurlijke opdrachtgevers nodig zijn.
Stukken:
9 Advies Benoeming Bestuurlijke Opdrachtgevers Implementatie Omgevingswet
> Voorstel: de heren Tap, Nootebos en Tigges aan te wijzen als bestuurlijke opdrachtgevers voor de
regionale activiteiten in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.
Opmerkingen:
Gelet op de link tussen de Structuurschets en de Omgevingsvisie is er gekozen voor dezelfde
bestuurlijke opdrachtgevers.
Er wordt ingestemd met het voorstel.

Infrastructuur

dossierhouders Nederpelt, Nootebos, Van de Pol en Stoker

10. Next Generation Acces (NGA) / Snel internet
In het verleden is er gesproken over snel internet voor de hele regio. Na onderzoek, vele gesprekken en
het advies van een extern bureau blijkt glasvezel dé manier te zijn om NGA te realiseren. E-fiber is een partij
die glasvezel kan aanleggen in de gehele gemeente.

De dossierhouder, wethouder Van de Pol adviseert om de werkwijze van E-fiber in de hele regio te
implementeren met de kanttekening dat het slagen van de aanpak afhangt van de lokale situatie en de lokale
aanpak (inwoners als ambassadeurs). Zij adviseert om NGA per gemeente op te pakken.
Stukken:
10. advies aan VVRE inzake Next Generation Acces, juli 2017
> Voorstel:
1. De aanpak van E-fiber in heel West-Friesland te implementeren.
2. De implementatie niet regionaal maar lokaal, per gemeente op te pakken.
Opmerkingen:
Mevrouw Van de Pol geeft een toelichting op het voorstel. Gebleken is dat het lastig is deze
problematiek regionaal ‘uit te rollen’. Lokaal oppakken verdient daarom de voorkeur.
Informatie wordt uitgewisseld over lokale initiatieven en opvattingen/voorkeuren.
Conclusie is dat het doel moet zijn het realiseren van snel internet in de hele regio. Welk bedrijf of
organisatie dat in een gemeente uitvoert is afhankelijk van de lokale situatie. Het mag in ieder geval
niet zo zijn dat over 10 jaar er nog ‘witte vlekken’ in de regio zijn.

Overig
11. Mededelingen / Informatie-uitwisseling
Stukken:
11. Memo mededelingen
> voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele
ontwikkelingen diverse dossiers.
Opmerkingen:
- Onderzoek woningbehoefte arbeidsmigranten NHN
De heer Stoker geeft aan wel te willen participeren in dit onderzoek. De overige gemeenten geven aan
hieraan geen behoefte te hebben.
de secretaris meldt dat voor de relatiebijeenkomst VVRE dit jaar kan worden aangesloten bij het
WBG-congres over snel internet op donderdag 2 november a.s. De VVRE kan dan rapporteren over
onderzoeksresultaten van enkele specifieke REA projecten. De bestuurders stemmen van harte in met
deze werkwijze.
De heer Tap geeft een update van de plannen voor een Versmarkt in het Holenkwartier.
De heer Tap maakt verder melding van de plannen van een bedrijf om een experiencecenter op het
bedrijventerrein Zevenhuis te realiseren. De heer Nederpelt merkt op dat ontwikkelingen op Zevenhuis
gevoelig liggen voor Medemblik in verband met de bewoners in Zwaagdijk. De heer Struijlaart
adviseert over de E-retail advies te vragen bij de brancheorganisatie.
De heer Knijn uit zijn zorg over het ontbreken van plannen voor het beheer en onderhoud van de
N23. Het is gewenst dat hier spoedig een voorstel voor komt. Hij stelt voor hierover een brief te
zenden namens de VVRE aan Gedeputeerde Post en hierover zo nodig in gesprek te gaan met de
gedeputeerde. De vergadering kan hiermee instemmen.
De heer Tigges meldt dat de Raad van Medemblik in regionaal verband een brief aan de Minister van
Wonen wil zenden over de woningbouw in de regio. De overige VVRE-bestuurders geven aan een
dergelijk signaal aan de minister op dit moment niet opportuun te vinden. Afgesproken wordt aan het
eind van het jaar te bezien hoe de situatie zich ontwikkeld heeft.
De heer Nootebos kondigt aan dat hij in een brief aan de raad melding zal maken van een onderzoek
naar rioolheffing huurders woningcorporaties. Hij zal deze brief ter kennis brengen aan de andere
Westfriese gemeenten.
12. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
13. Sluiting

