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 6 september 2018
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen),
dhr. B. Tap (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt (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 4 dhr. C. Bernoster (Servicepunt Duurzame Energie), mw. G. Nicolai en mw. O.
Rasch (RUD NHN), de heer E. Vos en mw. C. Bakker (Hoorn), bij agendapunten 5 en 6 mw. P. Taams en dhr. E.
Vos (Hoorn)
Verhinderd: de heer J. Broeders (Drechterland), mevrouw M. van der Ven (Hoorn), mevrouw A. van Langen
(Medemblik) en dhr. A. Kalthoff (Opmeer)

Agenda/Organisatie
1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag VVRE 5 juli 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Broeders en Nederpelt

4. Regionale Energietransitie NHN
Eind 2017 heeft de Provincie het rapport Energie en Ruimte Noord-Holland Noord opgeleverd. In het rapport wordt
aangegeven hoe de energiebehoefte van NHN in 2050 op een duurzame wijze ingevuld kan worden. De ruimtelijke
impact van die invulling is in kaart gebracht. Dit rapport is het VVRE van 7 december gepresenteerd. Daarbij heeft
het pho VVRE ook ingestemd met het oppakken van de verkenningen op NHN niveau.
De colleges van B&W in NHN hebben vervolgens een werkgroep opdracht gegeven om een plan van aanpak voor
een regionale energiestrategie NHN op te stellen.
De werkgroep heeft ervoor gekozen om aan te sluiten bij de afspraken die hierover in de hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord worden gemaakt en bij de afspraken die de VNG/IPO/Unie van Waterschappen over de Regionale
Energiestrategie vastleggen. De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn op 10 juli jl. gepresenteerd. Uitwerking
van afspraken, handreikingen etc. voor RES volgen in de komende periode.
In bijgevoegd voorstel wordt de noodzaak aangegeven van de presentatie en wat hiermee wordt beoogd.
Stukken:
4a Voorstel Regionale Energiestrategie NHN, 26 juli 2018
4b Notitie Regionale Klimaat en Energie Strategie in het Klimaatakkoord
4c RES spoorboekje
> Voorstel: kennis nemen van de presentatie over de Regionale Energiestrategie (RES) aan
de hand van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, het spoorboekje RES en de
uitgangspunten voor de RES NHN
Opmerkingen:
- De heer Bernoster van Servicepunt Duurzame Energie geeft door een presentatie een toelichting op het hoe en
waarom van het Klimaatakkoord en de belangrijkste onderdelen waar gemeenten mee aan de slag moeten, nl.
een Regionale Energiestrategie (in juni 2019 moet het concept gereed zijn), de Transitievisie Warmte (uiterlijk

-

eind 2021) en de relatie en afhankelijkheden tussen deze. In de Regionale Energiestrategie zullen gemeenten
gebruik moeten gaan maken van alle moduliteiten die beschikbaar zijn; er is niet één oplossing.
Hij meldt dat op 1 oktober 2018 een handreiking RES en een format startnotitie via de koepels (o.m. VNG)
beschikbaar zullen komen.
Geconstateerd wordt dat bij gemeenten opgaven worden neergelegd. De middelen om deze uit te voeren,
worden echter niet beschikbaar gesteld door de provincie en de rijksoverheid.
In Westfriesland bestaat bereidheid om ook windenergie mogelijk te maken. De gekozen locaties daarvoor
worden echter geblokkeerd door de provincie.
Geattendeerd wordt op de beperkingen die het Bouwbesluit in deze oplevert. Ook verschillen de mogelijkheden
per regio voor alternatieve energiebronnen.
Bij het realiseren van de Regionale Energiestrategie is het zaak de creativiteit van groepen burgers en bedrijven
niet te remmen.
Mevrouw Rasch, coordinator RES bij de RUD, geeft aan dat het aan de gemeenten is om te besluiten over het
plan van aanpak. Door de werkgroep zal een voorstel worden voorbereid.
De voorzitter dankt de heer Bernoster voor zijn presentatie. Het is nu zaak om een heldere democratische
organisatiestructuur op te zetten.
Afgesproken wordt dat de dossierhouders zich nader zullen beraden over een vervolgoverleg in het VVRE.

Bovenregionale samenwerking
5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN (dossierh. Nederpelt, Struijlaart en Tap)
Op 6 september is ’s-middags het BAO NHN gepland. Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te wisselen
en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland. Bijzondere aandacht vraagt dit keer de uitwerking van het
Ambitiedocument HbA 2040 en het Jaarplan Ontwikkelingsbedrijf NHN 2019. Het agendapunt Ontwikkelingsbedrijf
is als apart punt in deze VVRE-vergadering geagendeerd.
Stukken:
5a Agenda BAO 6 september 2018
5b1 Ambitiedocument HbA actieagenda 2019-2024
5b2 Uitwerking Ambitiedocument HbA 2040
> Voorstel: kennis nemen van de agenda van het BAO en informatie-uitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland
Opmerkingen:
- Op basis van een nadere toelichting door de dossierhouders worden de in te nemen Westfriese standpunten in
het BAO besproken door de VVRE bestuurders.
- Ten aanzien van het Ambitiedocument vinden de dossierhouders het nog te vroeg om te besluiten over
organisatiestructuur en de daarbij behorende financiën. Een nadere uitwerking is gewenst voordat
besluitvorming kan plaatsvinden. De overige leden stemmen hiermee in.
6. Ontwikkelingsbedrijf NHN (dossierhouders Nederpelt, Struijlaart, Tap)
Het is de bedoeling dat het Jaarplan 2019 van het Ontwikkelingsbedrijf binnenkort door de AVA zal worden
vastgesteld.
Bij de dossierhouders bestaat zorg over de wijze waarop de Westfriese wensen zijn vertaald in het Jaarplan 2019.
Op initiatief van de dossierhouders vindt daarom begin september nog extra overleg plaats met de directie ONHN.
Tijdens de vergadering zullen de resultaten van dit overleg worden gedeeld.
Stukken:
6a Oplegger concept jaarplan Ontwikkelingsbedrijf NHN 2019
6b Concept Jaarplan Ontwikkelingsbedrijf NHN 2019
> Voorstel: overleg over en afstemming van opvattingen over Jaarplan ONHN 2019
Opmerkingen:
- De dossierhouders doen verslag van het overleg met de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf. Zij stellen voor
de directeur op korte termijn uit te nodigen voor een overleg in VVRE verband om de verwachtingen van de
regio over de inzet van het Ontwikkelingsbedrijf in de komende jaren te bespreken.
- Afgesproken wordt dat de dossierhouders dit overleg zullen voorbereiden.
- Naar aanleiding van opmerkingen van de heer Slagter over de jaarrekening van Holland boven Amsterdam
(HbA) zullen de Westfriese vertegenwoordigers attenderen op het correct toepassen van de gemaakte financiële
afspraken (d.w.z. elke regio betaalt een derde van de kosten).

Overig
7. Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
7a Overzicht dossierhouders VVRE 5 juli 2018
7b Aantekeningen workshop VVRE 19 juli 2018
7c Brief VVRE aan GreenPort NHN over bijdrage Westfriesland, 17 juli 2018
7d Zienswijze HbA op ontwerp Omgevingsvisie Noord-Holland 2050
> Voorstel: de stukken voor kennisgeving aan te nemen
Opmerkingen:
- Het lobbydocument Wonen in NHN is op 17 juli jl. door de secretaris aan de VVRE-leden verzonden.
Afgesproken wordt dit document nog eens mee te sturen bij het verslag.
- Besluitvorming conform het voorstel.
8. Mededelingen/informatie-uitwisseling
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:
8a Memo Mededelingen 23 augustus 2018
8b Bijlage 1: Verslag bestuurlijke bijeenkomst wegenoverdracht 10 juli 2017
8c Bijlage 2: Verslag bestuurlijke bijeenkomst wegenoverdracht 14 december 2017
> Voorstel:

kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele
ontwikkelingen diverse dossiers.

Opmerkingen:
- MIRT/Corridor A7
De heer Bashara (dossierhouder) geeft een toelichting op de stand van zaken. Er bestaat zorg over het
uitvoeren van de voor Westfriesland eerder overeengekomen maatregelen. De regio mag niet de dupe
worden van de discussies tussen de provincie en het ministerie.
- Volkshuisvesting
De dossierhouders gaan binnenkort in gesprek met gedeputeerde Geldhof.
- Recreatieoord Enkhuizer Zand
De heer Struijlaart dankt de overige gemeenten voor medewerking aan de oplossing van de problematiek
i.v.m. de BARRO-wetgeving. Bezien wordt nog op welke wijze contact zal worden opgenomen met het
ministerie.
- Omgevingswet
Er is behoefte aan nader overleg over de stand van zaken van de regionale samenwerking. In een volgend
overleg zal hieraan aandacht worden besteed.
- Provinciale Ruimtelijke Verordening
De heer Tap vraagt instemming van de VVRE om de eerder in de werkgroep ingediende zienswijze nu formeel
in te dienen. Een afschrift van deze zienswijze zal aan de leden van de VVRE worden toegezonden.
- Lobbyoverleg NHN
De heer Tap meldt dat burgemeester Nieuwenburg namens het Lobbyoverleg NHN vandaag in Den Haag is in
verband met de dreigende sluiting van gevangenissen in de regio. De inzet is sluiting voorkomen dan wel
afspraken over compensatie.

Overig
9.
-

Rondvraag
Afgesproken wordt in de volgende vergadering (4 oktober) in de agenda ruimte te reserveren voor overleg
over het AB RUD NHN op 18 oktober.

10. Sluiting

