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 5 oktober 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen),
dhr. B. Tap en dhr. T. van Eijk (Hoorn), dhr. K. Knijn (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. Grossman (Projectleider Onderwijs & Arbeidsmarkt / AgriTech
Campus en mw. R. van Dam (GreenPort NoordHollandNoord), bij agendapunt 7 dhr. J.P. Zigenhorn en dhr. M. van
der Horst (Hoorn)
Verhinderd: mw. C. van de Pol (Koggenland)

Agenda/Organisatie
1.

Inloop

2.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

3.

Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
3a. Conceptverslag VVRE 7 september 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
3b. Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 20 juli 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vergaderschema 2018
Stukken:
4. Vergaderschema VVRE/Madivosa 2018
> Voorstel: instemmen met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2018
Er wordt ingestemd met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2018.

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.
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

6.

Mededelingen / informatie-uitwisseling
Stukken:
6. Memo mededelingen
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele
ontwikkeling diverse dossiers
Opmerkingen:
- Peilbesluit IJsselmeergebied: de heer Besseling meldt namens de wethouders Luyckx en Kuiken
dat het Peilbesluit IJsselmeergebied ter inzage ligt. Het voornemen is als Noord-Hollandse
kustgemeenten hierop te reageren. Gemeente Waterland zal een gezamenlijke reactie
voorbereiden. Deze zal u nog ter goedkeuring worden voorgelegd. In verband met de
sluitingstermijn zal een schriftelijke consultatie plaatsvinden. Met het voornemen wordt ingestemd.

-

-

-

-

-

-

Bestuurlijk overleg Waterketen: de heer Stoker geeft een korte terugkoppeling van het overleg
op 29 september. De samenwerking zal worden gecontinueerd.
N23: De heer Knijn zegt gesproken te hebben met gedeputeerde Post over het beheer en
onderhoud. Het standpunt van Koggenland blijft dat beheer en onderhoud voor aanverwante
infrastructuur (brug, tunnel e.d.) voor rekening moet (blijven) komen van de provincie.
Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen: De heer Van Eijk doet verslag van het overleg
van de wethouders Wonen met de bestuurders van de woningcorporaties. Een plan van aanpak
voor de Pilot wordt nu voorbereid en zal in een gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE behandeld
worden.
Congres Flexwonen: de heer Van Eijk refereert aan een recent congres over flexwonen in de
regio. Duidelijk is dat de ‘buitenwacht’ kritisch kijkt naar de opstelling van de Westfriese colleges
t.a.v. de huisvesting van arbeidsmigranten.
Dhr. Tap acht het gewenst na te gaan of WerkSaam nog meer in staat is de behoefte aan
arbeidskrachten in te vullen.
Verzoek presentatie HVC tijdens Regionale Raadsledenbijeenkomst: op lokaal niveau wordt
al diverse informatie verstrekt. De leden van de VVRE vinden dat een regionale presentatie voor
raadsleden daarom onvoldoende meerwaarde heeft.
Omgevingswet: ten behoeve van dit onderwerp zijn enkele stukken nagezonden
De heer Nootebos meldt dat hij in de Regionale Raadsledenbijeenkomst van 4 oktober aan de
raden heeft verteld dat er aan een procesplan wordt gewerkt en dat op 22
november meer over dit procesplan in de regionale radenbijeenkomst aan de orde komt. Hij acht
het van belang dat de meerwaarde van regionale samenwerking wordt benadrukt.
De VVRE is van mening dat op dit moment prioriteit moet worden gegeven aan het proces. Inhoud
kan later aan de orde komen. De heren Nootebos en Struijlaart geven aan een voorkeur te hebben
de gemeenteraden eerst commitment te vragen op het proces. Als dat betekent dat
de gesprekken over de verkiezingen worden getild, dan vinden zij dat acceptabel. De heren Tap,
Tigges, Knijn, Besseling en Stoker willen het procesplan in procedure brengen en parallel daaraan
de gesprekken met de raden starten. Dat wil zeggen, de wens is om de volgorde ‘proces - gesprek
ambities’ aan te houden maar in belang van de voortgang mag dit ook parallel plaatsvinden.
De voorzitter vraagt de dossierhouders de opvattingen van de leden van de VVRE te betrekken bij
vaststelling van de te volgen route.
Vliegroutes Lelystad: op verzoek van de voorzitter geeft de heer Van der Horst een korte
toelichting op de stand van zaken.
De voorzitter stelt voor dat een ambtelijke werkgroep een zienswijze gaat voorbereiden met daarin
vooral verduidelijkende vragen (zoals: om hoeveel vluchten gaat het nu daadwerkelijk?,
referentiepunten voor de vlieghoogte boven Westfriesland en het geluid in dB, etc.).
Inmiddels is er op 20 oktober a.s. een bestuurlijk overleg gepland waarin de zienswijze zal worden
besproken. De heer Nederpelt zegt dat er ook oog moet zijn voor de emoties bij inwoners.
De voorzitter geeft aan dat de focus nu eerst ligt op het actief achterhalen van de feiten.
De VVRE stemt in met het verstrekken van de opdracht om een zienswijze zoals voorgesteld
voor te bereiden.
De heer Besseling spreekt zijn waardering uit over de ondersteuning die hij heeft gehad van de
heer Van der Horst en mevrouw Van Leeuwen over dit onderwerp.

Ondernemende regio
7.

dossierhouders Nederpelt en Tap

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (dossierhouders: allen)
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.
> voorstel:
Kennis nemen van de mondelinge rapportage van de Westfriese
vertegenwoordigers in het BAO en gedachtewisseling over het vervolg.
Opmerkingen:
- De heren Tap en Nederpelt doen verslag van het overleg met de directie van het ONHN en het
overleg in het BAO NHN. Door Westfriesland is zwaar ingezet op verbetering van de inzet voor
Westfriesland. Dit heeft duidelijk resultaat gehad. Op dit moment vindt er een uitwerking plaats
van de gesprekken. Zodra deze uitwerking beschikbaar is, zal deze via het secretariaat VVRE
worden verspreid.

8.

Greenport Noord-Holland-Noord
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).
> voorstel: Kennis nemen van de presentaties.
Opmerkingen:
- de heer Nederpelt introduceert de heer Grossman en mevrouw Van Dam.
- de heer Grossman geeft een korte presentatie over het project Groen Start, de trajectstappen en
doelen. Vandaag vindt de kick-off plaats, na een aanlooptijd van twee jaar.
- Vanuit de VVRE bestaat waardering voor dit project o.m. het verbeteren van de samenwerking
met het Horizon College, de integrale aanpak en het nadrukkelijk betrekken van WerkSaam bij dit
project.
- De suggestie wordt gedaan om aan dit project ook aandacht te besteden bij de komende Lobby en
Public Affairs activiteiten.
- Mevrouw Van Dam stelt voor over een jaar de stand van zaken nog eens te bespreken in de VVRE
en te bezien welke vervolgacties nodig zijn. De VVRE stemt hiermee in.
- Mevrouw Van Dam geeft een korte toelichting op de Pilot Erfkwaliteit. Ter vergadering worden een
viertal brochures overhandigd. Doel is het versnellen van de uitvoering van projecten.
- Vanuit de VVRE blijkt de behoefte om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de
activiteiten. Er zijn nog veel vragen en discussiepunten. Afgesproken wordt deze pilot in een
volgende VVRE vergadering nogmaals te agenderen. De heer Nederpelt, dossierhouder, zal hierbij
het initiatief nemen.

Ruimtelijke ontwikkeling
9.

dossierhouders Nootebos, Tap en Tigges

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
Naar aanleiding van nieuwe wetgeven 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?
Opmerkingen:
De VVRE stemt in met het voorstel.

Overig
10. Rondvraag
- De heer Tap meldt dat hij samen met mevrouw Fit binnenkort met een voorstel zal komen over Iron Man.
Hij heeft hierover desgevraagd de pers te woord gestaan.
- De heer Tigges vraagt en krijgt toestemming een discussie voor te bereiden in de VVRE over
duurzame mobiliteit. Het betreft aanleggen van parkeerterrein(en) langs de nieuwe Westfrisiaweg
die met een busverbinding zijn aangesloten op station Hoorn.

-

-

De heer Knijn pleit ervoor als samenwerkende gemeenten in Westfriesland aan te dringen bij
nutsbedrijven op snelle(re) realisatie van nutsvoorzieningen in nieuw gebouwde woningen. Op verzoek
van de voorzitter zal de heer Knijn het initiatief nemen voor een gezamenlijk signaal.
De heer Stoker dringt aan op spoedige besluitvorming over de regionale bedrijventerreinenstrategie. Er is
vraag van lokale bedrijven die in Opmeer willen uitbreiden. De heer Tap hoopt dat dit dossier spoedig kan
worden afgerond. De gesprekken met de provincie verlopen echter helaas moeizaam.

11. Sluiting

