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 7 december 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. P. Kuiken (Drechterland), dhr. E.
Struijlaart (Enkhuizen), dhr. B. Tap (Hoorn), dhr. K. Knijn (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en dhr. H. Tigges
(Medemblik), dhr. H. Stoker (Opmeer), dhr. B. Nootebos en dhr. T. Schuitemaker (Stede Broec), dhr. M. van der
Horst en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 7 mw. P. Taams (Hoorn), bij agendapunt 8, dhr. E. Vos (Hoorn), bij
agendapunt 9 dhr. B. Witteman en mw. K. Arpad (Provincie Noord-Holland), mw. G. Nicolai (RUD NHN), mw. P.
Taams en dhr. E. Vos (Hoorn), bij agendapunt 11 dhr. D. Dalderup en dhr. H. van Mastrigt
Verhinderd: dhr. T. de Smidt (secretaris)

Agenda/Organisatie
1.

Inloop
Gedurende de inloop hebben de wethouders EZ de overeenkomst met het Startersloket getekend over de
voortzetting van online informatie, trainingen en gastcolleges in 2018.

2.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
De heer De Smidt wordt vervangen door de heer Van der Horst.

3.

Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
3a. Conceptverslag VVRE 5 oktober 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
3b. Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 2 november 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
4a. Brief VVRE aan Staatssecretaris Dijksma over vliegroutes Lelystad, 28 september 2017
4b. Brief VVRE aan gemeenteraden Westfriesland, 28 september 2017
4c. Zienswijze VVRE aan Staatssecretaris I&M over vliegroutes Lelystad, 31 oktober 2017
4d. Visiedocument WBG, Welvarend Westfriesland, oktober 2017
4e. Brief VVRE aan directie Participatie inzake Peilbesluit IJsselmeergebied, november 2017
> Voorstel: de correspondentie 4a t/m 4e voor kennisgeving aannemen.
De correspondentie wordt voor kennisgeving aangenomen.
Over vliegroutes Lelystad (4a. t/m 4c):
- De heer Van der Horst informeert de leden van de VVRE over de ontwikkelingen in dit dossier. Hij geeft
een toelichting op het recente advies van de bewonerscommissie, de nieuwe kamerstukken en de
ingediende motie in de Westfriese gemeenteraden over dit onderwerp.
- Afgesproken wordt:
* Nogmaals een duidelijke rappelbrief te sturen aan de minister, met een mogelijk afschrift aan de pers.
Deze brief zal alvorens te versturen, nog ter goedkeuring worden rondgestuurd aan de VVRE-leden.
* Niet lijdzaam af te wachten en zoveel mogelijk via politieke lijnen (provincie, politieke partijen e.d.)
met een goede dossieropbouw en één gezamenlijke boodschap voor de partijlijnen, op te komen voor
de belangen van Westfriesland.
* Advies in te winnen over communicatie met de pers in dit dossier.
* Luchtverkeersleiding Nederland uit te nodigen in een volgend overleg.

Over Peilbesluit IJsselmeergebied (4e):
- Het lijkt erop dat een online inventarisatie van de gevolgen voor jachthavens door Rijkswaterstaat niet of
nauwelijks wordt ingevuld. De HISWA vertegenwoordigt de jachthavens in Noord-Holland. Zij moeten dit
dus eigenlijk oppakken. Afgesproken wordt dit ambtelijk na te laten gaan, want dit is wel een
aandachtspunt.
5.

Mededelingen / informatie-uitwisseling
Stukken:
5. Memo mededelingen
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele
ontwikkeling diverse dossiers
Opmerkingen:
- Verblijfsrecreatie: op verzoek van de heer Nederpelt is de terugkoppeling van de bestuurlijke
bijeenkomst op 29 november jl. over de Visie Verblijfsrecreatie nagezonden. Gezien de korte termijn
(januari 2018) dat dit onderwerp in de colleges behandeld gaat worden, wil hij dit graag nog extra onder
de aandacht brengen.
- Regiopromotie: de heer Tap geeft een toelichting op de stand van zaken rondom de besluitvorming
hosten IRONMAN en een evenementenstrategie NHN.
De heer Tap is verrast door de recente ontwikkelingen in de SED-gemeenten. Hij heeft
vernomen dat ambtelijk twijfels bestaan bij het regionale karakter van de IRONMAN en de verdeelsleutel
die voor de benodigde financiën gebruikt wordt. Hij wil graag een toelichting van de SED-gemeenten,
want als het alleen om het laatste zou gaan ‘komen we er samen wel uit’. Hij dacht dat er in de vorige
Madivosa/VVRE-vergadering al ingestemd was om dit regionaal te doen. Hij benadrukt dat de
gehele regio hiervan profiteert. Nu ligt er een collegevoorstel dat uitgaat van een regionaal evenement
met bijbehorend prijskaartje en verdeelsleutel.
Hij wil graag in deze VVRE nogmaals ervoor pleiten dat de gemeenten allen akkoord gaan met
het ondertekenen van de intentieverklaring.
Na een korte discussie constateert de voorzitter dat binnen de VVRE enthousiasme is voor het regionaal
organiseren van dit Westfriese evenement. Hoewel financiering van dit evenement voor enkele gemeenten
een knelpunt vormt, is men wel bereid samen ‘de eindstreep’ te halen. Er wordt ingestemd met het
ondertekenen van de intentieverklaring onder voorbehoud van besluitvorming in de colleges. De
uiteindelijke verdeelsleutel zal op een later moment besproken worden.
Besluitvorming in de colleges moet uiterlijk plaatsvinden voor 8 januari 2018. De voorzitter wil nog wel
benadrukken dat hij bij deze besluitvorming uitgaat van een positieve inzet.
- Greenport NHN: de heer Nederpelt attendeert de VVRE leden op de recente periodieke rapportage die is
uitgegeven. Hierin is goed te lezen met welke activiteiten de Greenport zich bezighoudt en wat de
voortgang is.
- Bedrijventerreinen: de heer Tap geeft aan dat de provincie een convenant wil sluiten met de regio
Westfriesland. Dit convenant is echter gebaseerd op een behoefteraming van 2012. Mede in verband met
de huidige economische omstandigheden en de recente ontwikkelingen rondom Distriport adviseert de
heer Tap voor deze behoefteraming in Westfries verband te actualiseren. De VVRE kan hiermee
instemmen. De heer Tap zal een voorstel voorbereiden inclusief financiën en subsidieverzoek richting de
provincie.
De heer Nederpelt verzoekt om eerst de behoefteraming 2012 nog goed te checken omdat daar in zijn
beleving een fors overschot aan terreinen wordt beschreven, ook obv groei. Als dat inderdaad blijkt, dan
lijkt het niet zinvol om nu geld uit te geven voor een nieuwe behoefteraming.

Infrastructuur
6.

dossierhouders Bashara en Stoker

Overdracht wegen HHNK
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 over 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. Er zijn drie onderdelen te onderscheiden: proces, inhoud en samenwerkingsverband. Het proces
is de intentieovereenkomst, de inhoud is het eigenlijke product wat volgt uit de intentieovereenkomst en het
samenwerkingsverband is de VVRE. In de VVRE vergadering van 1 juni is gevraagd om een projectgroep
waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.

In bijgaand advies wordt een voorstel gedaan.
Stukken:
6 Advies aan VVRE over overdracht wegen HHNK, november 2017
> voorstel: akkoord gaan met de voorgestelde overlegstructuur.
Opmerkingen:
- De VVRE stemt in met het voorstel.
- De projectgroep wordt gevraagd de casus ‘Alkmaar’ goed te blijven volgen.

Ondernemende regio
7.

dossierhouders Tap en Nederpelt

Evaluatie Regionale Economische Agenda
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 in de regionale raadsledenbijeenkomst ook aandacht worden besteed aan de
REA-evaluatie. 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
Opmerkingen:
- Mevrouw Taams is aanwezig bij dit agendapunt en schetst kort de resultaten op hoofdlijnen uit de
voorlopige eindrapportage als ook de kanttekeningen, verbeterpunten en de aanbevelingen.
- De rapportage is inmiddels verzonden aan de colleges van de 7 Westfriese gemeenten. Zij worden zo in de
gelegenheid gesteld bestuurlijk te reageren op de rapportage. Deze opmerkingen zullen nog worden
verwerkt in de definitieve rapportage.
- Er wordt ingestemd met een presentatie van de resultaten in de regionale raadsledenbijeenkomst van 24
januari 2018.

Ruimtelijke ontwikkeling
8.

dossierhouders Nootebos, Tap en Tigges

Structuurschets Westfriesland
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, november 2017
2. De inhoud van deze notitie ter kennis te brengen van de Westfriese raden.
Opmerkingen:
- De VVRE neemt kennis van de stand van zaken van de implementatie van de Structuurschets en stemt in
met de inhoud van deze notitie ter kennis te brengen van de Westfriese raden onder voorbehoud van de
volgende aanpassingen:
* de projecten zodanig beschrijven dat de notitie ook gebruikt kan worden om de nieuwe raden kennis
te laten maken met de Structuurschets;
* een duidelijke link leggen met de Omgevingsvisie van de provincie en de betekenis van de
Structuurschets hierin.
- Afgesproken wordt de notitie in ieder geval voor 8 februari 2018 aan de raden te sturen.

Duurzaamheid
9.

dossierhouders Bashara, Besseling, Nootebos en Tigges

Eindrapportage Verkenningen Energie en Ruimte
Het Rapport Verkenning Energie en Ruimte 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 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).
Stukken:
9a Advies aan VVRE over Rapport Energie en Ruimte NHN
9b Eindrapportage Energie en Ruimte NHN
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van presentatie van de Provincie over het Rapport Energie en Ruimte NHN (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?
Opmerkingen:
- De heer Witteman geeft in zijn presentatie kort het proces, de context van de verkenningen, de vondsten,
de mogelijke energieperspectieven en de aanbevelingen voor een regionale energiestrategie en het
vervolg van dit proces in de regio en de provincie aan.
- De VVRE stemt in met het oppakken van het vervolg op de verkenningen op NHN-niveau (2.a)
- Aandachtspunten voor het vervolg zijn (2.b):
* Niet blijven hangen in ambities, zorg voor concrete oplossingen/stappen;
* Focus op verduurzaming bestaande bouw met de nadruk op warmte (en niet op elektra);
* Ga aan de slag met HVC, we zijn immers allen aandeelhouder;
* Er zijn veel vraagtekens over wie doet wat? Organiseer regie op dit thema en zorg voor een goede
afstemming;
* Plaatselijke bestuurders hebben de werkelijkheid beter in beeld als de provincie. Natuurlijk is tempo
belangrijk maar geef ‘ons’ de ruimte; gemeenten zijn hier professioneel genoeg voor. Dit signaal zal
ambtelijk worden meegenomen.
- Afgesproken wordt de raden te betrekken/informeren in de 1e regionale raadsledenbijeenkomst na de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 (2.c)
- De heer Tap onderschrijft, ook vanuit het BAO, dat energie zeker een verbindend thema moet zijn. maar
focus niet vol op energie en duurzaamheid alleen.
- De heer Nederpelt: het is ook belangrijk aandacht te besteden aan de andere drie thema’s in het
Ambitiedocument (Agri/Leisure/Water) en verbindt niet alles aan duurzaamheid. Duurzaamheid is
belangrijk maar het mag gematigder.
10. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
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
Opmerkingen:
- Allereerst wil de voorzitter graag aangeven dat het goed is beleidsgevoelige onderwerpen van te voren
met elkaar af te stemmen.
- Er wordt kort gesproken over het ict-voorstel van de RUD. Dit kost extra geld. Vooral op het proces lijkt
het niet goed te gaan. De raden moeten een zienswijze kunnen geven voordat het AB een besluit neemt.
- De voorzitter concludeert vervolgens dat betreffende de gemeenschappelijke regelingen het essentieel is
dat er één regionaal proces tot besluitvorming komt en dat raden voor besluitvorming in een AB de
mogelijkheid moeten hebben een zienswijze in te dienen. Echter, dit zal op een later tijdstip worden
opgepakt.
11. Collectieve inkoop asbestverwijdering
In 2015 besloot de ministerraad dat daken asbestvrij moeten zijn per 1 januari 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.
De heer D. Dalderup van IChoosr.com zal een presentatie verzorgen over Collectief Asbest Saneren.
> Voorstel: kennis nemen van de presentatie
Opmerkingen:
- De heer Dalderup informeert de VVRE leden over de uitdagingen en risico’s, de rol van de gemeente en
IChoosr als het gaat om collectief asbest saneren.
- De VVRE heeft met waardering kennis genomen van de presentatie en spreekt de intentie uit van de regio
Westfriesland om deel te nemen. Afgesproken wordt om dit nog uit te werken in een vervolgvoorstel.

Overig
12. Jaarplan VVRE 2018
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.
Stukken:
12 Concept Jaarplan 2018
> Voorstel: instemmen met het voorgestelde Jaarplan 2018
- De VVRE stemt in met het voorgestelde Jaarplan 2018.
13. Rondvraag
- In verband met de kerstvakantie wordt overeengekomen geen gebruik te maken van de reservedatum
4 januari 2018. De eerstvolgende VVRE vergadering vindt plaats op 1 februari 2018.
- Het Breedbandcongres van de WBG in samenwerking met de VVRE welke oorspronkelijk was gepland op 2
november 2017, vindt nu plaats op 1 februari 2018 vanaf 15.30 uur in Van der Valk Hotel Hoorn.
14. Sluiting

