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 1 februari 2018
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 en mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en
dhr. H. Tigges (Medemblik), mw. E. Deutekom (Opmeer), dhr. N. Slagter en dhr. T. Schuitemaker (Stede Broec),
dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 dhr. A.W. Bijl (Servicepunt Duurzame Energie N-H) en dhr. J. van Bezooijen
(Duurzaam Beheer Bedrijventerreinen), bij agendapunt 5 dhr. G. Ankersmid (Hoorn) en bij agendapunt 6
dhr. K. Brouwer (Medemblik)
Verhinderd: dhr. T. van Eijk (Hoorn) en dhr. B. Nootebos (Stede Broec)

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

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

3.

Ingekomen en verzonden stukken
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.
De correspondentie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Besseling, Nootebos en Tigges

4. Duurzaam Beheer Bedrijventerreinen / Servicepunt Duurzame Energie
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 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.
> voorstel:
kennis nemen van de presentatie.
Opmerkingen:
- De heer Bijl en de heer Van Bezooijen geven in een gezamenlijke presentatie een toelichting op de wijze waarop
de provincie het duurzaam beheer van bedrijventerrein en de duurzame energie wil stimuleren, en hun rol daarin.
- De bestuurders attenderen de ambassadeurs op bestaande initiatieven in de regio. Voorkomen moet worden dat nog
weer een extra servicepunt wordt gecreëerd. Bepleit wordt dan ook dat de ambassadeurs niet rechtstreeks met
bedrijven contact gaan zoeken, maar bijvoorbeeld doorverwijzen naar de Energiecorporatie Westfriesland (ECWF).
- Het is van belang dat er één loket is waar alle vragen over duurzaamheid kunnen worden beantwoord.
- Het is wenselijk dat dat de activiteiten zich niet alleen op de grote (bedrijven)terreinen richten. Ook de kleinere dienen
de aandacht te krijgen.
- De drie regio’s in Noord-Holland Noord hebben hun ambities op het gebied van duurzaamheid. Voor Westfriesland
speelt de RUD NHN een belangrijke rol in de uitvoering.
- De heer Bijl geeft aan goede nota te hebben genoten van de gemaakte opmerkingen en zal deze betrekken bij de
verdere uitvoering van de activiteiten.

Infrastructuur

dossierhouder Bashara

5. OV Toekomstbeeld 2040, uitwerking Noord-Holland/Flevoland
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.
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
Opmerkingen:
- Het verslag van het Bestuurlijk overleg Regionale OVT is nagezonden.
- De heer Ankersmid geeft een korte toelichting op de verstrekte documentatie.
- De heer Bashara geeft een bestuurlijke visie op het OV Toekomstbeeld. Het is van belang dat NHN in beeld blijft bij
Amsterdam waarbij Hoorn en Alkmaar een scharnierfunctie hebben. Inmiddels is er een goed contact opgebouwd met
de hoofdstad.
- De heren Knijn en Tigges attenderen op het belang van de busverbindingen in onze regio. Er is zorg over de
ontwikkeling van het openbaar vervoer in de kleine kernen.
- De heer Bashara merkt op dat de treinverbinding inderdaad de boventoon voert, maar de busverbindingen staan zeker
ook op de bestuurlijke agenda.
- Geattendeerd wordt op een extra PVVB op 16 februari a.s. om 10.00 uur. Het is van belang dat de regio goed
vertegenwoordigd is.

Overig
6. Mededelingen/Informatie-uitwisseling
Stukken:
6 Memo mededelingen
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele
ontwikkelingen diverse dossiers.
Opmerkingen:
- De heer Tap informeert de VVRE, zoals is afgesproken in de Detailhandelsvisie, over het voornemen van
gemeente Hoorn om een grootschalige fietsenverkoop toe te staan op een bedrijventerrein.
- De heer Nederpelt meldt dat op 9 februari a.s. het BAO bijeenkomt. Omdat hij zelf dit keer afwezig is, is het
mogelijk voor een andere bestuurder een keer aan te schuiven. Hij attendeert verder op het
Breedbandcongres van de WBG waarop hij melding zal maken van de voortgang van de Regionale
Economische Agenda. Hij geeft verder aan dat er een informatieset Composiet beschikbaar is.
Tenslotte meldt hij dat Kabeltex voornemens is glasvezel uit te rollen in zowel de Kop van Noord-Holland als
in Westfriesland.
- Mevrouw Van de Pol is verheugd te kunnen melden dat het initiatief om glasvezel te realiseren in de hele
gemeente Koggenland nu van start gaat. Zij verwacht dat na de zomer de eerste ‘schop in de grond’ gaat.
- De heer Schuitemaker deelt mee dat er op 2 februari a.s. een bijeenkomst is van het Bestuurlijk Overleg
Samenwerking Waterketen, waarin hij namens Westfriesland zitting heeft. Hiervoor zijn nog enkele stukken
nagezonden. Hij geeft kort aan hoe hij voornemens is zich op te stellen. Uit de reacties van de collegawethouders blijkt dat hierover in de regio verschillend wordt gedacht.
7. Rondvraag
- De heer Tigges verzoekt in de VVRE vergadering van april aandacht te besteden aan de wens van de Raad
van Medemblik om een regionale P+R te realiseren.
- De voorzitter meldt dat de VVRE nog zal worden geïnformeerd over de noodzaak van het wel of niet
doorgaan van het reserveoverleg in maart.
8. Sluiting

