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 5 juli 2018
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. J. Broeders (Drechterland), dhr. E.
Struijlaart (Enkhuizen, wnd. voorzitter na 11.00 uur), dhr. B. Tap (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr.
H. Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik), dhr. B. Beemster (Opmeer), dhr. B. Nootebos en dhr. N. Slagter
(Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 5 dhr. P. Entius (Hoorn) en dhr. D. Donia (Koggenland), bij agendapunt 6 en 7
dhr. E. Vos (Hoorn), bij agendapunt 7 dhr. S. Tjalsma (Hoorn) en bij agendapunt 8 dhr. K. Brouwer (Medemblik)
Verhinderd: mw. M. van der Ven (Hoorn) en dhr. A. Kalthoff (Opmeer)

Agenda/Organisatie
1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Vanaf 11.00 uur is de heer Struijlaart waarnemend voorzitter.
Mededelingen:
* De heer Nootebos maakt in het kader van regionale afstemming melding van de bouw van 20 woningen in het
centrum van Bovenkarspel, zoals ook reeds aangegeven in het RAP.
* Er wordt kort aandacht besteed aan de komende AB-vergadering van de RUD NHN. Het is van belang dat
Westfriesland goed vertegenwoordigd is in het DB.
3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3a Conceptverslag VVRE 5 april 2018
3b Conceptverslag VVRE 7 juni 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
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
Opmerkingen:
- Ook voor de dossiers waarvoor nog afstemming noodzakelijk was (Water en Duurzaamheid), zijn de
dossierhouders nu aangewezen.
- De eerder gemaakte afspraken over deelname aan de VVRE worden herbevestigd:
* de colleges bepalen zelf welke bestuurders aan de VVRE deelnemen,
* de ambtenaren zijn aanwezig op uitnodiging van de dossierhouders,
* externen nemen alleen deel aan dit overleg op uitnodiging van de voorzitter/agendacommissie.
5. Voorbeschouwing overleg VVRE 19 juli 2018
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.
Opmerkingen:
- De heer Entius geeft in een korte toelichting aan welke elementen aan de orde zullen komen in het overleg van
19 juli. Hij hoort graag of er aandachtspunten zijn die moeten worden meegenomen in de voorbereiding.

-

Voor dit overleg is ook het nieuwe (ambtelijk) regioteam uitgenodigd.
Door de leden wordt aandacht gevraagd voor de relatie Madivosa/VVRE en de link BAO NHN/Lobbyoverleg. Een inspirerende setting/locatie zal bijdragen aan een succesvol overleg.

Ruimtelijke Ontwikkeling

dossierhouders Tap, Van Langen en Nootebos

6. Omgevingsvisie Noord-Holland 2050
De ontwerp Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 is op 18 juni voor 6 weken ter inzage gelegd. In het Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg NHN is op 1 juni jl. afgesproken om een gezamenlijke zienswijze vanuit de 3 regio’s in te
dienen.
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 Advies 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.
Opmerkingen:
- De heer Tap geeft een toelichting op het voorstel. Hij constateert dat het goed gelukt is om de opvattingen
zoals verwoord in de Westfriese Structuurschets te laten doorklinken in de Omgevingsvisie Noord-Holland. Toch
zijn er nog een aantal passages, die haaks staan op de Westfriese opvattingen.
- De aanwezige bestuurders vinden het van belang dat bij een gezamenlijke reactie Westfriesland zich niet ‘het
kaas van het brood’ laat eten; Westfriesland mag zich best wat minder bescheiden opstellen en moet zich
kunnen blijven herkennen in de gezamenlijke reactie. Ook in de MRA is de kennis over Westfriesland maar
beperkt.
Het is niet de intentie van Westfriesland om onderdeel te worden van de MRA. Wel kan goed worden
samengewerkt op het gebied van bereikbaarheid, wonen en toerisme. Als regio Westfriesland maken we
onderdeel uit van het daily urban system.
- Het is wel van belang is dat de illustraties in de Omgevingsvisie kloppen. Dat is nu zeker nog niet het geval.
- Extra aandacht is gewenst voor o.a. Seed Valley, GreenPort NHN, en het Markermeer als potentiële
ontwikkeling.
- Opmerkingen over het regio-specifieke gedeelte zullen rechtstreeks naar de heer Vos (ambtelijk trekker van dit
dossier) worden toegezonden.
- De resultaten van het overleg met de regio’s Alkmaar en Kop van Noord-Holland over de gezamenlijke reactie
zullen nog worden teruggekoppeld naar de leden van de VVRE, ter fiattering.
- In een aantal raden zijn over deze Omgevingsvisie moties aangenomen. De heer Tap geeft aan dat de raden
zullen worden geïnformeerd over de uitkomst van ‘onze’ inbreng.

Wonen

dossierhouders Van der Ven, Van de Pol, Struijlaart

7. Woningbouw Noord-Holland Noord
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:
7a Advies VVRE Lobby Woningbouw Noord-Holland Noord
7b Lobbydocument Wonen Noord-Holland Noord
> Voorstel: aan het BAO voor te stellen de propositie wonen definitief te maken met inbegrip van de door
Westfriesland voorgestelde wijzigingen.
Opmerkingen:
- De heer Tap vervangt mevrouw Van der Ven inzake dit onderwerp en geeft een toelichting op de aanleiding van
de propositie Wonen. In eerste aanleg was er vanuit Westfriesland geen behoefte mee te doen aan dit
document. Nu echter zowel regio Kop van Noord-Holland als regio Alkmaar dit document wensen, is het wel
van belang dat ook Westfriesland aansluit. Kernboodschap is dat er in Noord-Holland Noord nog ruimte is
voor woningbouw.
- Bestuurders zijn niet positief over het feit dat voordat dit overleg heeft plaatsgevonden al berichten in de pers

-

-

zijn verschenen.
Er dient eenduidig te worden omgegaan met het noemen van locaties; niet in een subregio wel specifieke
locaties noemen en in een andere subregio niet.
Het moet wel duidelijk zijn dat het benoemen van kansrijke locaties geen limitatieve opsomming is. Anders
keert zich dat later mogelijk tegen de regio.
Ook bij het noemen van afstand in minuten moet voorkomen worden dat dit tegen de regio gebruikt kan
worden.
De tekst ‘heel Noord-Holland Noord profileert’ is nog onvoldragen. Zo komen Enkhuizen en Medemblik er ten
onrechte niet in voor.
De heer Beemster vraagt extra aandacht voor mogelijke discrepantie van dit document met de Omgevingsvisie
Noord-Holland.
De heer Tjalsma licht toe dat de regio inzet op eigen kracht. De regio moet in de etalage worden gezet als
volwaardig alternatief voor woningzoekenden in de MRA. De focus is eerst gericht op de stad dat vervolgens
positief uit zal werken op de regio. Het is niet gewenst woningaantallen te noemen.
De heer Tap geeft aan de gemaakte opmerkingen te zullen inbrengen in het overleg met de andere subregio’s.
Uiteraard zal hij de leden van de VVRE infomeren over de uitkomsten van dit overleg.

Water

dossierhouders Beemster, Tap en Luyckx

8. Bestuursakkoord Water
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.
Stukken:
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:
1. Kennis te nemen van de regionale monitor BaW 2017;
2. In te stemmen met de vorm en opzet van samenwerkingsovereenkomsten zoals aangegeven
in het advies 8b;
3. In te stemmen met toevoegen van acht nieuwe projecten aan het Programmaplan samenwerking
Westfriesland 2017-2018, met bijlage (programmaplan 2017-2018 en nieuwe projecten)
Opmerkingen:
- De heer Brouwer geeft in de vergadering door middel van een presentatie een korte toelichting op de
voorstellen en beantwoordt vervolgens een aantal vragen van de VVRE-leden. De presentatie van de heer
Brouwer zal op de website www.regiowestfriesland.nl geplaatst worden.
- De heer Nederpelt kan zich vinden in de kostenbesparing echter deze mag niet leidend zijn. Zo zal het
grondwaterpeil belangrijk worden en zullen hier investeringen voor nodig zijn.
- De voorzitter concludeert dat de vergadering instemt met voorstel 1 t/m 3.

Ondernemende Regio

dossierhouders Tap, Nederpelt en Struijlaart

9.
Regionale Economische Agenda, herbestemming gelden
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.

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.
Stukken:
9a Advies ‘Herbestemming REA gelden’, juni 2018
9b Halfjaarrappportage REA, juni 2018
> Voorstel: Akkoord gaan met de wijzigingen in het REA programma en de daarmee gepaarde
herbestemming van middelen, zoals weergegeven in het advies (9a).
Opmerkingen:
De heer Slagter informeert naar de voortgang van projecten en initiatieven nadat financiering vanuit de REA
zal zijn gestopt. Het is van belang dat initiatiefnemers rekening houden met eindigheid van REA-financiering.
De heer Nederpelt geeft aan dat de raden akkoord zijn gegaan met financiering voor 4 jaar. Daar wordt door
alle betrokkenen rekening mee gehouden. REA-middelen zijn vooral bedoeld om projecten aan te jagen.
De heer Tap vult hierop aan dat de situatie per project/activiteit kan verschillen; of een project heeft een
duidelijke kop en start, een project kan mislukken of een project is zo succesvol dat kan worden besloten tot
voortzetting.
Op de vraag van de heer Besseling over het bedrijvenloket, meldt de heer Tap dat het bedrijvenloket positief
werkt voor de grotere bedrijven, echter over de werking voor het MKB is hij minder enthousiast. Het is
mogelijk dat gemeenten hier zelf debet aan zijn doordat men lokaal zaken blijft oppakken in plaats van door
te verwijzen naar het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
De vergadering stemt in met het voorstel.

Overig
10. Rondvraag
-

-

De heer Nederpelt noemt kort het regionaal klimaatsymposium in Het Park in Hoorn van 4 juli. Dit was een
interessante bijeenkomst. Het is goed en belangrijk om een keer in VVRE-verband te bespreken wat de
gemeenten in Westfriesland samen kunnen doen, zeker als het gaat om toekomstbestendige oplossingen.
Gasloos bouwen: naar aanleiding van de vraag van mevrouw Van Langen over de ontwikkelingen in andere
gemeenten met betrekking tot gasloos bouwen, wordt afgesproken dit op een later moment terug te laten
keren in de VVRE-vergadering voor regionale afstemming.
De heer Tap noemt in het kader van actuele ontwikkelingen de duurzaamheidsleningen van Hoorn. De overige
Westfriese gemeenten hebben de mogelijkheid om aan te sluiten bij dit initiatief.

11. Sluiting

