uitnodiging
& agenda
VVRE

CONTACTPERSOON

T. de Smidt

AAN

TELEFOON

0229 252200

de colleges van burgemeester en

t.de.smidt@hoorn.nl

wethouders van de zeven Westfriese

EMAIL

gemeenten
ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

1539319
diversen
<Diversen>

Hoorn, 18 januari 2018

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
1 februari 2018 van 10.00 tot 11.30 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C011.
Aansluitend aan het overleg is er een persmoment gepland, waarin we als regio Westfriesland
bekend maken dat er overeenstemming is over de intentie van de Westfriese gemeenten, de
Triatlonbond en IRONMAN Europe om vanaf 2019 jaarlijks een triatlon te organiseren in
Westfriesland. Tijdens het persmoment zullen we als Westfriese gemeenten de intentieverklaring
ondertekenen met Björn Steinmetz (IRONMAN), Emiel Frambach, (racedirector IRONMAN
Maastricht) en Rembert Groenman (Directeur Nederlandse Triatlonbond).
Aan de uitwerking van deze intentie zal het komende jaar gewerkt worden.
De leden van zowel VVRE als Madivosa worden nadrukkelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Voor een lunch wordt gezorgd.

Agenda/Organisatie
1.

Opening

10.00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag VVRE 7 december 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag.

10.05 uur

3. Ingekomen en verzonden stukken
10.10 uur
Stukken:
3a Uitnodiging Breedband Congres WBG 1 februari 2018
3b Verzoek VVRE aan Minister Infrastructuur en Milieu om informatie vliegroutes Lelystad
Airport, 21 december 2017
3c Nieuwsbrief BAO Plus n.a.v. vergadering 7 december 2017
> Voorstel: de correspondentie voor kennisgeving aan te nemen.

Duurzaamheid
dossierhouders Bashara, Besseling, Nootebos en Tigges
4. Duurzaam Beheer Bedrijventerreinen / Servicepunt Duurzame Energie
10.15 uur
De provincie Noord-Holland heeft twee ambassadeurs aangesteld. De heer Jaap van Bezooijen
als ambassadeur voor het Duurzaam Beheer van bedrijventerreinen en de heer Arie-Willem Bijl
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als ambassadeur voor het Servicepunt Duurzame Energie N-H. De ambassadeurs hebben als
taak het belang van beide onderwerpen onder de aandacht te brengen van bestuurders en
bedrijfsleven en te stimuleren tot actie. Omdat de onderwerpen in elkaars verlengde liggen,
trekken zij gezamenlijk op en zullen zij u in een duo-presentatie informeren.
> Voorstel: Kennis nemen van de presentaties.

Infrastructuur

dossierhouders Bashara en Stoker

5. OV Toekomstbeeld 2040, uitwerking Noord-Holland/Flevoland
10.45 uur
In 2015/2016 is een landelijk OV Toekomstbeeld 2040 opgesteld. Provincie Noord-Holland heeft
nu het initiatief genomen om voor hun provincie en Flevoland een Regionaal OV Toekomstbeeld
2040 op te stellen. In het afgelopen halfjaar is ambtelijk een Plan van aanpak opgesteld. Dit plan
van aanpak is in december 2017 tijdens een bestuurlijke adviesgroep behandeld en daarna
definitief gemaakt. Wethouder Bashara heeft namens de regio zitting in de bestuurlijke
adviesgroep. Tijdens de vergadering zal een korte toelichting worden gegeven.
Stukken:
5 Plan van aanpak Regionale Uitwerking OV Toekomstbeeld 2040 NH en F
> Voorstel: Kennis nemen van het Plan van Aanpak met toelichting en gelegenheid voor vragen

Overig
6. Mededelingen/Informatie-uitwisseling
11.00 uur
Stukken:
6 Memo mededelingen
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
7. Rondvraag

11.20 uur

8. Sluiting.

11.30 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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