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Hoorn, 20 september 2018

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
4 oktober 2018 van 8.45 tot 11.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C011.

Agenda/Organisatie
1. Inloop

8.30 uur

2. Opening

8.45 uur

3. Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
3a. Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 19 juli 2018
3b. Conceptverslag VVRE 6 september 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag.

8.47 uur

4. Vergaderschema 2019
8.55 uur
Het streven is en blijft er op gericht het bestuurlijk overleg zo efficiënt mogelijk te organiseren.
De systematiek van reservedata is daarom gehandhaafd. Deze kunnen uiteraard worden
benut als de bestuurlijke actualiteit dit vereist.
Evenals vorig jaar is voor de planning van de vergaderdata contact gezocht (naast uiteraard de
“eigen” bestuurssecretariaten) met diverse andere (boven)regionale bestuurlijke overleggen om
overlap te vermijden. Afstemming heeft plaatsgevonden met GGD Hollands Noorden, WerkSaam,
RUD NHN, RPA NHN, Recreatieschap Westfriesland, Westfries Archief, BAO NHN,
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Stuurgroep N23. Volledigheidshalve zijn de geplande
vergaderdata ook ter kennis gebracht aan de secretariaten van de VNG en de G40.
Stukken:
4 Vergaderschema VVRE/Madivosa 2019
> Voorstel: instemmen met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2019
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Ruimtelijke ontwikkeling
dossierhouders Van Langen, Nootebos, Tap
5. Omgevingswet, regionale samenwerking
9.00 uur
De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. Maar liefst
26 wetten (en meer dan honderd AMvB’s en ministeriële regelingen) op het gebied van ruimte,
wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur worden erin samengevoegd. Er komt daarmee
één integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving die alle bestaande wetten op dat
gebied vervangt.
Medio 2017 hebben de VVRE en de Adviescommissie van gemeentesecretarissen ingestemd met
een Programma dat in regionaal verband de voorbereidingen treft voor de implementatie van de
Omgevingswet. Tijdens de vergadering zal de programmamanager, mevrouw Dagmar van den
Berg, een update geven over het Regionale Programma Omgevingswet en een toelichting geven
op enkele keuzes die worden voorgelegd in bijgaand voorstel.
Stukken:
5 Voorstel Update Programma Omgevingswet
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van deze memo en de toelichting daarop op 4 oktober a.s.
2. In te stemmen met het toevoegen van de opdracht Dienstverlening
3. In te stemmen met de nadere uitwerking van het eerder vastgestelde Procesplan in Expedities
4. Periodiek het Programma te agenderen in VVRE (al dan niet schriftelijk/mondeling)
6. Omgevingsverordening Noord-Holland
9.30 uur
Binnenkort wordt gestart met het opstellen van de eerste integrale Noord-Hollandse
Omgevingsverordening. Tijdens de vergadering zal de Projectleider Omgevingsverordening
Noord-Holland, de heer Sanne Ruijs een presentatie geven over de stand van zaken en aanpak
hierbij. Daarbij zal er aandacht zijn voor de resultaten analysefase Omgevingsverordening op
hoofdlijnen, aanpak van de schrijffase en de betrokkenheid van de regio’s.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de geactualiseerde Provinciale Ruimtelijke
Verordening. Onze regio heeft hierover een zienswijze ingediend (bijgevoegd).
Stukken:
6 Zienswijze Westfriesland op PRV, september 2018
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de presentatie en gedachtewisseling over de omgevingsverordening
2. Bespreken van de geactualiseerde PRV mede in het licht van de Westfriese zienswijze.

Wonen

dossierhouders Van de Pol, Struijlaart, Van de Ven

7. Regionale Afstemming woningbouwprojecten
10.00 uur
De zeven Westfriese gemeenten hebben in 2017 besloten in eerste instantie alleen een
kwantitatieve woningbouwprogrammering vast te stellen. Ook is afgesproken dat, vooruitlopend
op het beschikbaar komen van een kwalitatieve onderbouwing van het woningbouwprogramma,
plannen die regionale afstemming vereisen (conform de ladder voor duurzame verstedelijking),
ter afstemming worden voorgelegd aan het regionaal bestuurlijk overleg VVRE.
In het bijgaande voorstel worden drie projecten voorgelegd.
Stukken:
7a Voorstel VVRE afstemming woningbouwplannen, sept 2018
7b Woningbouw Abbekerk
7c1 en 7c2 Woningbouw Spierland
7d Woningbouw Nieuwe Noord
7e Woningbouw Holenkwartier
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de woningbouwplannen;
- Gemeentewerf-IJsbaan, Abbekerk (Medemblik)
- Spierland, Spierdijk(Koggenland)
- Nieuwe Noord (Hoorn)
- Holenkwartier (Hoorn)
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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Bovenregionale samenwerking
8. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN (dossierh. Nederpelt, Struijlaart, Tap) 10.20 uur
Op 4 oktober is ’s-middags het BAO NHN gepland. Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie
uit te wisselen en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland.
Een nadere toelichting kan gegeven worden door de dossierhouders, tevens de
vertegenwoordigers van WF in het BAO
Stukken:
8a Verslag BAO 6 september 2018
8b Agenda BAO 4 oktober 2018
8c Nieuwsbrief BAO
> Voorstel: kennis nemen van de agenda van het BAO en informatieuitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland
9. Regionale Uitvoering(s) Dienst NHN
10.35 uur
Op 18 oktober a.s. vergadert het Algemeen Bestuur van de RUD. Eerder is afgesproken
voorafgaande aan dit AB in VVRE-verband met elkaar van gedachten te wisselen over
standpunten van de Westfriese gemeenten.
Stukken:
9 Agenda AB RUD NHN 18 oktober a.s. (volgt zodra beschikbaar)
> Voorstel: bespreken van de agenda AB RUD NHN

Overig
10. 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.
Stukken:
10 Memo Mededelingen 20 september 2018
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
11. Rondvraag

11.10 uur

12. Sluiting.

11.15 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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