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Hoorn, 21 juni 2018

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

Agenda/Organisatie
1. Inloop

8.30 uur

2. Opening/mededelingen

8.45 uur

3. Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
3a Conceptverslag VVRE 5 april 2018
3b Conceptverslag VVRE 7 juni 2018
> Voorstel: vaststellen van de verslagen

8.50 uur

4. Samenstelling en taakverdeling VVRE
Tijdens het vorige overleg zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling. Nog enige
afstemming bleek gewenst. Voorgesteld wordt nu definitieve afspraken te maken.
Stukken:
4 memo VVRE, samenstelling en taakverdeling, juni 2018

8.55 uur

5. Voorbeschouwing overleg VVRE 19 juli 2018
9.00 uur
Onder verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden VVRE wordt een korte
toelichting gegeven op de regionale samenwerking op dit moment en de wenselijkheid om
gezamenlijk te bespreken welke regionale opgaven kunnen worden onderscheiden voor de
komende bestuursperiode.
De Agendacommissie stelt voor het eerstkomende VVRE-overleg geheel te wijden aan dit
onderwerp.

Ruimtelijke Ontwikkeling

dossierhouders Tap, Van Langen, Nootebos

6. Omgevingsvisie Noord-Holland 2050
9.15 uur
De ontwerp Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 wordt op 18 juni voor 6 weken ter inzage
gelegd. In het Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN is 1 juni jl. afgesproken om een
gezamenlijke zienswijze vanuit de 3 regio’s in te dienen.
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Het kernteam Structuurschets WF heeft een aantal punten geformuleerd die een plek dienen te
krijgen in de NHN zienswijze. Regio specifieke opmerkingen worden in een bijlage van de NHN
zienswijze opgenomen. De uiteindelijke NHN zienswijze wordt teruggelegd bij de bestuurders van
de VVRE ter goedkeuring.
Stukken:
6a Voorstel aan VVRE over zienswijze op Omgevingsvisie NH2050
6b Ontwerp Omgevingsvisie NH2050
> Voorstel: Instemmen met de Westfriese standpunten voor de zienswijze van
Noord-Holland Noord op de ontwerp-Omgevingsvisie NH2050, zoals vermeld in het
bijgevoegd voorstel.
Wonen
dossierhouders Van der Ven, Van de Pol, Struijlaart
7. Woningbouw Noord-Holland Noord
10.00 uur
Ter uitvoering van de bovenregionale lobbystrategie (Noord-Holland Noord) is een lobby
woningbouw gestart. Doelstelling van deze lobby is het positioneren van Noord-Holland Noord
door kenbaar te maken welke kansen er liggen. In de lobby wordt aangesloten bij de
gedachtelijn uit de ontwerp-omgevingsvisie: Sterke centrumsteden en een vitale regio. Resultaat
van dit proces is een lobbydocument in de vorm van een brochure die kan worden aangeboden
aan politici, marktpartijen, etc.
Stukken:
7. Lobbydocument Wonen Noord-Holland-Noord (wordt nagezonden)
> Voorstel: Kennis te nemen van het lobbydocument en in te stemmen met de voorgestelde
lobby.

Water

dossierhouders Beemster, Tap, Luyckx

8. Bestuursakkoord Water
10.40 uur
De partijen in de waterketen in Noorderkwartier werken samen om de doelstellingen van het
Bestuursakkoord Water 2011 (BaW) te realiseren. De partijen zijn de 28 gemeenten boven het
Noordzeekanaal, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN.
In 2014 hebben de bestuurders een ambitie uitgesproken om vanaf 2020 jaarlijks 30 miljoen
‘minder meer’ uit te geven in de keten. Dat komt overeen met een besparingsdoelstelling van
12,5%. Ook zijn er doelen gesteld voor het verhogen van de kwaliteit van werkprocessen en het
verminderen van personele kwetsbaarheid. In de regio Westfriesland zijn de doelen uitgewerkt in
het Programmaplan Waterketen Westfriesland 2017-2018.
Er is een aantal redenen om het onderwerp in deze vergadering te agenderen:
- Jaarlijks wordt de voortgang gemonitord. De monitor over 2017 is verschenen en laat de
vorderingen zien.
- In 2020 loopt het BaW af. Vooruitlopend op het ‘addendum BaW’ dat nog verschijnt, denken
de partijen al na over afspraken voor de periode tot 2025. Wij leggen een concept van deze
afspraken voor.
- In het projectteam Samenwerking Waterketen WF zijn nieuwe projecten gedefinieerd als
aanvulling op het Programma. Die wil de projectgroep graag aan het programmaplan
toevoegen.
Op vrijdag 6 juli vindt bestuurlijk overleg Noorderkwartier plaats. Het is van belang dat de
afgevaardigde Westfriese bestuurder namens de regio WF kan spreken.
Regiocoördinator Koos Brouwer (Medemblik) geeft in de vergadering een korte toelichting op de
voorstellen.
Stukken (worden nagezonden):
8a Advies Voortgang Bestuursakkoord Water 2017, met bijlage (regiorapportage monitor 2017)
8b Advies regionale afspraken samenwerking waterketen en haar bijdrage aan de ruimtelijke
adaptatie, met bijlagen (gezamenlijke rapportage 2014 met bestuurlijke afspraken en nieuwe
concept afspraken)
8c Advies aanvulling programmaplan 2017-2018, met bijlage (programmaplan 2017-2018 en
nieuwe projecten)

> Voorstel:
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1. Kennis te nemen van de regionale monitor BaW 2017;
2. In te stemmen met de vorm en opzet van samenwerkingsovereenkomst zoals aangegeven
in het advies 8a;
3. In te stemmen met toevoegen van acht nieuwe projecten aan het Programmaplan
samenwerking waterketen Westfriesland 2017-2018 en de voorgestelde
uitvoeringsplanning.

Ondernemende Regio

dossierhouders Tap, Nederpelt en Struijlaart

9. Regionale Economische Agenda, herbestemming gelden
11.10 uur
De uitvoering van de REA gaat het laatste anderhalf jaar van de uitvoeringsperiode in. Om de
beschikbare middelen zo goed mogelijk te besteden in de resterende periode is opnieuw gekeken
naar het budget en projectenportefeuille. Een flink aantal projecten loopt in de pas. Zie hiervoor
ook de meegeleverde halfjaarrapportage REA.
Net als vorig jaar is gekeken welk budget in aanmerking kan komen voor herbestemming voor
projecten passende bij het programma, de thema’s en de actuele ontwikkelingen in de regio. In
bijgaand voorstel wordt de wijze van herbestemming van het budget digitale bereikbaarheid
beschreven.
Stukken:
9a Advies ‘Herbestemming REA gelden’, juni 2018
9b Halfjaarrapportage REA, juni 2018
> Voorstel: Akkoord gaan met de wijzigingen in het REA programma en daarmee gepaarde
herbestemming van middelen, zoals weergegeven in het advies 9a

Overig

10. Rondvraag

11.25 uur

11. Sluiting.

11.30 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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