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Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
7 december 2017 van 08.45 tot 11.30 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 5 oktober 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

8.50 uur

3b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 2 november 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
4.
Ingekomen en verzonden stukken
8.55 uur
Stukken:
4a Brief VVRE aan Staatssecretaris Dijksma over vliegroutes Lelystad, 28 sept. 2017
4b Brief VVRE aan gemeenteraden Westfriesland, 28 sept. 2017
4c Zienswijze VVRE aan staatssecretaris I&M over vliegroutes Lelystad, 31 okt. 2017
4d Visiedocument WBG, Welvarend Westfriesland, oktober 2017
4e Brief VVRE aan directie Participatie inzake Peilbesluit IJsselmeergebied, nov. 2017
> Voorstel: de correspondentie 4a t/m 4e voor kennisgeving aannemen
5.
Mededelingen / Informatie-uitwisseling
9.00 uur
Stukken:
5. Memo mededelingen
> voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatieuitwisseling actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
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Infrastructuur

dossierhouders Bashara en Stoker

6. Overdracht wegen HHNK
9.20 uur
Door veranderde doelstellingen bij HHNK is de wens geuit om het beheer van de wegen onder
te brengen bij de 18 gemeenten waar HHNK wegen beheert. De gemeenten zijn onder
voorwaarden bereid de wegen over te nemen.
Als eerste stap is op 10 juni een intentieovereenkomst ondertekend. De overeenkomst bevat de
aanpak voor het proces van de overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de
wegen die nu in het beheer zijn bij het waterschap. Deze overeenkomst is in uw overleg van 1
juni besproken. Hierbij is aangegeven dat er drie onderdelen zijn te onderscheiden: proces,
inhoud en samenwerkingsverband. Het proces is de intentieovereenkomst, de inhoud is het
eigenlijke product wat volgt uit de intentieovereenkomst (al dan niet de overdracht van wegen)
en het samenwerkingsverband is de VVRE. Het eerste ambtelijke overleg heeft plaatsgevonden,
hierbij is stilgestaan bij de overlegstructuur. In het overleg van 1 juni is gevraagd om een
projectgroep waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.
In het bijgaande advies wordt een voorstel gedaan.
Stukken:
6 Advies aan VVRE over overdracht wegen HHNK, november 2017
> Voorstel: akkoord gaan met de voorgestelde overlegstructuur.

Ondernemende regio

dossierhouders Tap en Nederpelt

7.
Evaluatie Regionale Economische Agenda
9.30 uur
Conform afspraak heeft na twee jaar een evaluatie plaatsgevonden van de Regionale
Economische Agenda Westfriesland. Het Adviesbureau I&O Tekst heeft opdracht gekregen de
evaluatie uit te voeren. De eindrapportage zal medio december gereed zijn. Tijdens de
vergadering zullen de resultaten op hoofdlijnen worden geschetst door de dossierhouders. Op
24 januari zal aan de REA-evaluatie aandacht worden besteed in de regionale
raadsledenbijeenkomst. Bijgevoegd is verder de halfjaarlijkse voortgangsrapportage.
Stukken:
7 Voortgangsrapportage REA
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage
2. In de vergadering kennis nemen van de resultaten op hoofdlijnen van de evaluatie

Ruimtelijke ontwikkeling

dossierhouders Nootebos, Tap en Tigges

8. Structuurschets Westfriesland
9.45 uur
Begin dit jaar is de structuurschets Westfriesland vastgesteld door de Westfriese raden. In
bijgevoegde memo is de stand van zaken weergegeven van de implementatie van de
structuurschets. Het is de bedoeling de informatie door te geleiden naar de raden.
Stukken:
8. Memo stand van zaken Structuurschets Westfriesland, november 2017
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de stand van zaken Structuurschets Westfriesland.
2. De inhoud van deze notitie ter kennis te brengen van de Westfriese raden.

Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Besseling, Nootebos en Tigges

9. Eindrapportage Verkenningen Energie en Ruimte
9.55 uur
Het Rapport Verkenning Energie en Ruimte van de provincie is onlangs opgeleverd. In het
rapport wordt aangegeven hoe de energiebehoefte van NHN in 2050 op een duurzame wijze
ingevuld kan worden. Het betreft vooralsnog een theoretische invulling geschetst aan de hand
van een drietal perspectieven. De ruimtelijke impact van die invulling is in kaart gebracht. Het
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rapport is naast het inzicht in de ruimtelijke impact van de energietransitie, ook bedoeld als een
bijdrage aan de regionale discussie over de gemeenschappelijke kansen en dilemma’s van de
energietransitie. Het formuleren van acties hiervoor kan resulteren in een zgn. regionale
energiestrategie.
De eindrapportage wordt in november en december gepresenteerd in de drie
portefeuillehoudersoverleggen in NHN (Noordkop, PORA en VVRE).
De heer ir. B.W. Witteman van de provincie Noord-Holland zal de presentatie verzorgen.
Stukken:
9a Advies aan VVRE over Rapport Energie en Ruimte NHN
9b Eindrapportage Energie en Ruimte NHN (wordt verzonden via WeTransfer)
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de presentatie van de Provincie over het Rapport Energie en ruimte
Noord-Holland Noord (Verkenning van de ruimtelijke perspectieven voor de
energietransitie in Noord-Holland Noord)
2. Een reactie te geven op de volgende vragen:
a stemt u in met het oppakken van het vervolg op de verkenningen op NHN niveau?
b Zijn er al punten (aandachtspunten, vragen) die u wilt meegeven voor het vervolg?
c Hoe en wanneer wenst u de raden te betrekken/informeren?
10. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
10.30 uur
Het Algemeen Bestuur van de RUD komt 13 december a.s. bijeen. Er is aanleiding in dit
portefeuillehoudersoverleg de agenda van het AB voor te bespreken.
Stukken:
10 Agenda AB RUD NHN 13 december 2017
> Voorstel: overleg en afstemming naar aanleiding van de agenda van het AB RUD op
13 december 2017
11. Collectieve inkoop asbestverwijdering
10.45 uur
In 2015 besloot de ministerraad dat daken asbestvrij moeten zijn per 1-1-2024. De
verwachting is dat de aanpassing van de wetgeving de komende maanden zal
worden afgerond. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor het asbestvrij maken. Omdat
handhaving bij de gemeenten ligt, is ondersteuning door gemeenten van belang.
Een mogelijkheid om inwoners te ondersteunen bij het verwijderen van asbest is het
organiseren van een collectief aanbod om te saneren.
Door de heer D. Dalderup van iChoosr.com zal een presentatie worden verzorgd over Collectief Asbest
Saneren.

“Met de actie van het Collectief Asbest Saneren wordt er concreet handelingsperspectief geboden
voor de huiseigenaren doordat zij volledig worden ‘ontzorgd’ en tegen gereduceerde kosten
hun asbesthoudende dak kunnen laten saneren. Hiermee wordt de gemeente veiliger doordat
asbest verdwijnt, profileert de gemeente zich als partner van de huiseigenaar door mee te
denken in oplossingen en wordt er voorkomen dat er een opstapeling van vraag ontstaat aan het
einde van de periode tot 2024. Doordat het in de lijn der verwachtingen ligt dat gemeenten
vanuit hun verantwoordelijkheid om te handhaven, de asbestdaken willen identificeren en
communicatie wensen op te zetten richting huiseigenaren heeft het Collectief Asbest
Saneren geen extra kosten voor de gemeenten tot gevolg.”
> Voorstel: kennis nemen van de presentatie

Overig
12. Jaarplan VVRE 2018
11.05 uur
De bestuurlijke agenda VVRE komt tot uitdrukking in het Jaarplan VVRE. Het ligt voor de hand in
2018 na de gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk de bestuurlijke regionale VVRE-agenda te
bepalen voor de nieuwe bestuursperiode. Met het oog hierop wijkt het jaarplan 2018 vooralsnog
weinig af van het huidige jaarplan. Wel heeft een actualisatie plaatsgevonden. Het voorliggende
jaarplan 2018 heeft de instemming van het Afdelingshoofdenoverleg VVRE.

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

4/4

Stukken:
12 concept Jaarplan 2018
> Voorstel: Instemmen met het voorgestelde Jaarplan 2018

13. Rondvraag
- Mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.

11.20 uur

14. Sluiting.

11.30 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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