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Hoorn, 22 maart 2018

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
5 april 2018 van 8.45 tot 11.30 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C011.

Agenda/Organisatie
1. Inloop

8.30 uur

2. Opening

8.45 uur

3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag VVRE 1 februari 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag.

8.50 uur

Wonen
dossierhouders Van Eijk en Knijn
4. Regionale afstemming woningbouwplannen
8.55 uur
Zoals afgesproken worden in bepaalde situaties woningbouwplannen voorgelegd aan het VVRE.
Over de plannen Kerkbuurt Wijdenes, Reigersborg-Zuid Hoogkarspel, Streekhof Bovenkarspel en
DEK-Velden Medemblik bestaat (ambtelijke) overeenstemming. Over de woningbouwplannen is
inhoudelijk overeenstemming maar over het proces wil de ambtelijke werkgroep graag een
aantal kanttekeningen plaatsen. Deze gaan vooral over gemeenten waar de plancapaciteit
momenteel hoger ligt dan de indicatieve lokale behoefte.
Stukken:
4a Advies aan VVRE diverse woningbouwplannen, maart 2018
4b Afstemmingsformulier DEK-velden
4c Afstemmingsformulier Streekhof
4d Afstemmingsdocument Reigersborg
4e Afstemmingsdocument Kerkbuurt
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de woningbouwplannen DEK-Terrein (Medemblik),
Reigersborg-Zuid V (Drechterland), Kerkbuurt (Wijdenes) en Streekhof (Stede Broec);
2. Deze plannen regionaal af te stemmen met als conclusie dat de genoemde plannen passen
in de regionale kwalitatieve en kwantitatieve behoefte en passen binnen onze ambities.
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Infrastructuur

dossierhouders Bashara en Nijpels

5. Overdracht wegen Hoogheemraadschap
9.20 uur
In de 7 Westfriese gemeenten heeft HHNK circa 510 km aan wegen. Het doel is te komen tot
een eenduidige beheersituatie, zowel met het oog op helderheid voor de burger over de
verantwoordelijkheid voor het wegenbeheer als met het oog op een eenduidige en transparante
financiering. Om die reden hebben HHNK en de 7 Westfriese gemeenten op 10 juli 2017 een
intentieovereenkomst gesloten. Betrokken wegbeheerders willen hiermee binnen twee jaar
afspraken maken om te komen tot de overdracht van het wegbeheer van de betreffende wegen
van HHNK aan de gemeenten. Het bijgevoegde plan beschrijft de aanpak om tot een conclusie
over de overdracht te komen.
Stukken:
5a Advies aan VVRE overdracht wegen Hoogheemraadschap, april 2018
5b Plan van Aanpak Overdracht wegen naar Westfriese gemeenten
> Voorstel: Kennis nemen van het in de Stuurgroep vastgestelde plan van aanpak voor de
overdracht van wegen van het Hoogheemraadschap aan de gemeenten.

6. Regionale P&R (op voorstel van wethouder Tigges)
9.30 uur
Door de gemeente Medemblik is het initiatief genomen om te komen tot het inrichten van een
OV-koppelplaats. In bijgaand advies wordt e.e.a. toegelicht. Tijdens de vergadering zal
mondeling een korte nadere toelichting worden gegeven.
Stukken:
6a Initiatief Medemblik OV koppelplaats, maart 2018
6b Presentatie OV koppelplaats Medemblik
> Voorstel: Instemmen met uitwerking van 5 locaties voor een OV-koppellocatie.

Economie

dossierhouders Tap en Nederpelt

7. Bedrijventerreinen
9.45 uur
Het dossier over het overaanbod van bedrijventerreinen loopt al een aantal jaren. Het overleg
heeft uiteindelijk geresulteerd in het voornemen een convenant te sluiten. Met het convenant
beogen partijen een actieve regionale samenwerking te voeren voor een optimale ruimtelijke
ontwikkeling van de bedrijfsruimtemarkt van de regio Westfriesland. Hiervoor maken de partijen
afspraken over het verminderen van de geprogrammeerde hectaren bedrijventerreinen,
aansluitend bij de vraag naar bedrijfsruimte en werklocaties in de regio Westfriesland.
Stukken:
7a Advies aan VVRE over convenant werklocaties WF
7b Concept convenant werklocaties Westfriesland
7c Ondernemend WF, vervolg behoefteraming werklocaties, juni 2014
7d Regionale uitvoeringstrategie bedrijventerreinen, mei 2015
7e Addendum Regionale uitvoeringstrategie bedrijventerreinen, mei 2016
> Voorstel: Het Regionaal Convenant Werklocaties Westfriesland aan te gaan
8. Uitvoeringsprogramma Toeristische Coördinatie Westfriesland
10.00 uur
In bijgevoegde notitie wordt u geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma
en de activiteiten van de Toeristische Coordinator.
Stukken:
8a Advies Voortgangsrapportage TP Westfriesland
8b Voortgangsrapportage Toeristisch Platform Westfriesland
8c Plan Westfriesland culinair
8d Plan Goudkust
8e PvA Waterrijk Westfriesland
> Voorstel: de Voortgangsrapportage en de uitwerking van de Toeristische Agenda
Westfriesland voor kennisgeving aan te nemen.
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9. Camping HOF (op voorstel van wethouder Besseling)
10.10 uur
De ABP Driehoek BV / Landgoed Wijdenes BV zijn voornemens om aan de Zuideruitweg in
Wijdenes een park met een aantal recreatiewoningen/ecolodges te realiseren. Het plan bestaat
uit maximaal 75 luxe recreatiewoningen en een receptiegebouw met daarin een aantal
parkgebonden voorzieningen. De ambitie van het recreatiepark is om de kernkwaliteiten van
natuur, landschap, rust, ruimte, duurzaamheid en recreatie optimaal te benutten door luxe,
aantrekkelijke en duurzame chalets te ontwikkelen en te laten aansluiten op het zo kenmerkende
platteland, lees West-Friese landschap.
Het plan is voorgelegd aan de 7 regiogemeenten en positief ontvangen. Wel heeft de gemeente
Hoorn enige kanttekeningen geplaatst over de niet verplichte verhuur van de recreatiewoningen
conform het Ontwikkelkader. Mede daarom is er behoefte in het VVRE nog even kort aandacht te
besteden aan het plan.
9a Advies aan VVRE over herontwikkeling camping Het Hof Wijdenes
9b Ladder onderbouwing chaletpark Wijdenes, 14 juni 2017
9c Presentatie aan Raad 11 september 2017
9d Verkavelingschets
> Voorstel: Op grond van artikel 5a van de Provinciale Ruimtelijke Verordening waarin is bepaald
dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen regionaal afgestemd dienen te zijn, in te
stemmen met het plan tot herontwikkeling van een recreatiepark in Wijdenes in de
gemeente Drechterland

Ruimtelijke Ontwikkeling
10. Recreatieoord Enkhuizer Zand (op voorstel van wethouder Struijlaart)
10.20 uur
Vorig jaar maart heeft de gemeente Enkhuizen in het kader van regionale afstemming een
presentatie gegeven over de ontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizerzand. De regiovertegenwoordigers onderkende breed het belang van de ontwikkeling voor de regio
en vervolgens is de gemeente aan de slag gegaan met de planuitwerking. Een probleem daarbij
is de zgn. BARRO-wetgeving. In deze wetgeving staat dat een gemeente max. 5 ha buitendijks
mag ontwikkelen en daar is alleen in heel bijzondere situaties ontheffing van mogelijk.
In bijgevoegde memo is kort de problematiek uiteengezet en wordt een voorstel gedaan om tot
een oplossing te komen. Tijdens de vergadering zal een korte presentatie worden gegeven.
Stukken:
10a Advies aan VVRE inzake Recreatieoord Enkhuizer Zand buitendijks bouwen
10b Memo BARRO buitendijks bouwen
> Voorstel:
- Het principe van een regionale BARRO-waterbank te onderschrijven;
- De principe bereidheid uit te spreken om Ha-water die een gemeente niet zelf nodig
heeft voor een buitendijkse ontwikkeling ter beschikking aan de Regio-gemeenten te
stellen;
- Dit voorstel verder uitwerken in een intentieovereenkomst.

Overig

11. Schadeverzekering openbare ruimte (op voorstel van wethouder Van Eijk)
10.40 uur
De zeven Westfriese gemeenten (WF7) hebben regelmatig te maken met schades aan objecten
in de openbare ruimte (wegen, bebording, groen etc.), die zijn toegebracht door derden. De WF7
laten deze schades verhalen door gespecialiseerde schadebedrijven. Ongeveer de helft van deze
schadevergoedingen is afkomstig van het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds en
het Verbond van Verzekeraars willen stoppen met het vergoeden van schades aan gemeenten.
Zij willen dit omdat de kosten oplopen en ze vinden dat het fonds niet bedoeld is voor
gemeenten. Wethouder Van Eijk acht dit onwenselijk en stelt voor gezamenlijk de VNG te vragen
deze opvatting te ondersteunen.
Stukken:
11a Advies aan VVRE inzake schadeverhaal, maart 2018
11b Brief VVRE aan VNG inzake schadeverhaal
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> Voorstel: In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief, namens de regio
Westfriesland aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten
12. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen/informatie-uitwisseling 10.50 uur
Bij dit agendapunt is er gelegenheid voor bestuurders elkaar desgewenst kort te informeren over
ontwikkelingen op de diverse dossiers c.q. navraag te doen over de voortgang.
Tijdens het overleg op 5 april zal er in ieder geval expliciet aandacht zijn voor de Ontwikkeling
Visie Verblijfsrecreatie, voortgang planontwikkeling IRONMAN en een vooruitblik op Bestuurlijk
AfstemmingsOverleg NHN 5 april.
Stukken:
12a Uitnodiging GreenPort NHN bijeenkomst Financiering van Agri-Food & MKB ondernemingen
door PIM 19 april 2018
12b1 Nieuwsbrief BAO februari 2018
12b2 Presentatie Energietransitie in NH
12c Agenda BAO Plus 5 april 2018
12d Memo mededelingen
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
13. Rondvraag

11.25 uur

14. Sluiting.

11.30 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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