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 4 oktober 2018
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. E. Struijlaart en mw. E.
Heutink (Enkhuizen), mw. M. van der Ven (alleen bij agendapunt 7 en 8) en dhr. B. Tap (Hoorn), mw. C. van de
Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik), dhr. B. Beemster en dhr. A. Kalthoff
(Opmeer), dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 5 mw. D. van den Berg (Programmamanager Omgevingswet), bij agendapunt 6
dhr. S. Ruijs en mw. A.W. Noorman (Provincie Noord-Holland), dhr. E. Vos (Hoorn), bij agendapunt 7 dhr. S.
Tjalsma (Hoorn)

Agenda/Organisatie
1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet mevrouw Heutink, wethouder in Enkhuizen, van harte welkom.
Haar portefeuille omvat financiën, duurzaamheid, economie en toerisme.
Mevrouw Heutink neemt de taak over van de heer Struijlaart in de agendacommissie , in het BAO NHN en als
dossierhouder ‘Ondernemende regio’.
In verband met andere verplichtingen van de voorzitter zal de heer Nootebos een deel van de vergadering het
voorzitterschap op zich nemen.
3. Verslagen vorige vergadering
Stukken:
3a Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 19 juli 2018
3b Conceptverslag VVRE 6 september 2018
> Voorstel: vaststellen van de verslagen.
Opmerkingen:
- Het conceptverslag van het gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa op 19 juli 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Conceptverslag VVRE 6 september 2018
T.a.v. agendapunt 5 (Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN) over het Ambitiedocument wordt de zinsnede “de
overige leden stemmen hiermee in” aangepast in “zes gemeenten stemmen hiermee in. Stede Broec geeft aan
niet van zins te zijn om in deze ontwikkeling mee te gaan”.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Vergaderschema 2019
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
Opmerkingen:
- Het vergaderschema VVRE/Madivosa 2019 wordt definitief vastgesteld.
- Er heeft ook afstemming plaatsgevonden met GreenPort NHN.

Ruimtelijke ontwikkeling

dossierhouders Van Langen, Nootebos en Tap

5. Omgevingswet, regionale samenwerking
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.
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)
Opmerkingen:
- De programmamanager mevrouw Van den Berg geeft een presentatie over het regionale programma
Omgevingswet waarin zij een toelichting geeft op het procesplan, haar bevindingen en de beslispunten zoals
genoemd in het voorstel. Ook beantwoordt zij enkele vragen van de VVRE-bestuurders.
- De VVRE stemt in met beslispunten 1 t/m 4, beslispunten 2 en 3 onder voorbehoud van besluitvorming door de
colleges.
- Beslispunten 2 en 3 leiden niet tot extra uitgaven, maar zijn een belangrijke processtap.
- Het is van belang dat de gemeentelijke organisaties meer urgentie gaan voelen bij dit onderwerp. Afgesproken
wordt elk kwartaal aandacht te besteden in de VVRE aan de voortgang van dit project.
6. Omgevingsverordening Noord-Holland
Binnenkort wordt gestart met het opstellen van de eerste integrale Noord-Hollandse Omgevingsverordening.
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.
Opmerkingen:
- De Projectleider Omgevingsverordening Noord-Holland, de heer Ruijs verzorgt een presentatie over de stand
van zaken, de aanpak en de planning van de schrijffase.
- Vanuit de VVRE wordt het signaal afgegeven dat het als teleurstellend wordt ervaren dat input vanuit deze regio
door de provincie in het verleden beperkt is gehonoreerd. Dit zal deze keer beter moeten: de inbreng van de
regio moet tijdig worden ingepast in het bestuurlijk proces.
- Het is van belang nieuwe regels tegen het licht te houden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook zullen
provinciale afdelingen goed met elkaar moeten communiceren om te voorkomen dat plannen door de ene
afdeling wel en door de andere afdeling niet worden toegestaan.
- Bij het opstellen van regels is een gebiedsgerichtere kijk wenselijk.
- De voorzitter dankt de heer Ruijs voor zijn presentatie. Een terugkoppeling is voorzien begin volgend jaar.
Vaststelling van de verordening is gepland na de verkiezingen van Provinciale Staten.

Wonen

dossierhouders Van de Pol, Struijlaart en Van der Ven

7. Regionale Afstemming woningbouwprojecten
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.
Opmerkingen:
- De verschillende woningbouwplannen worden kort besproken.
- De VVRE gaat akkoord met het voorstel.

Bovenregionale samenwerking
8. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN (dossierh. Nederpelt, Struijlaart en Tap)
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.
Stukken:
8a Verslag BAO 6 september 2018
8b Agenda BAO 4 oktober 2018
8c Nieuwsbrief BAO
8d Plan van Aanpak programma vitale verblijfsrecreatie t.b.v. BAO, 26 september 2018
8e Brief VVRE aan Stuurgroep DMO HbA, 13 september 2018
> Voorstel: kennis nemen van de agenda van het BAO en informatie-uitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland
Opmerkingen:
- De heer Tap geeft een korte toelichting op de komende vergadering. Naar aanleiding van het verslag attendeert
hij erop dat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de wijze waarop de uitvoering van het
Ambitiedocument zal plaatsvinden. Dit moet eerst inhoudelijk en financieel nader worden uitgewerkt waarna dit
nog zal worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.
- Mevrouw Van der Ven meldt dat ten aanzien van de RAP’s er wel gezamenlijk wordt opgetrokken, maar dat er
geen RAP NHN zal worden gemaakt. Afgesproken wordt dit in het komende BAO te benadrukken.
- Naar aanleiding van de brief van de VVRE over de financiering van HbA, meldt de heer Tap dat hij na het BAO
hierover in gesprek zal gaan met de andere subregio’s. Hij zal de VVRE op de hoogte houden.
- De heer Nederpelt geeft een toelichting op het nagezonden Plan van Aanpak uitwerking regionaal programma
vitale verblijfsrecreatie. In Medemblik en Opmeer is al een beging gemaakt met een scan van de diverse
vakantieparken. Mevrouw Heutink deelt desgevraagd haar ervaringen met verbetering van recreatieparken op
de Veluwe en verwijst voor meer informatie naar de website www.vitalevakantieparken.nl.
9. Regionale Uitvoering(s) Dienst NHN
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. (nagezonden)
> Voorstel: bespreken van de agenda AB RUD NHN
Opmerkingen:
- De bestuurders bespreken kort de agenda van het AB RUD NHN van 18 oktober a.s.

Overig
10. 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:
10 Memo Mededelingen 20 september 2018
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele

ontwikkelingen diverse dossiers.
Opmerkingen:
- De heer Tap meldt de ontwikkelingen rondom IronMan Westfriesland.
- Brief Westfriese Bedrijvengroep over huisvestingsprobleem arbeidsmigranten aan de Westfriese colleges:
Afgesproken wordt namens de VVRE een reactie te sturen. De dossierhouders nemen daartoe het initiatief. De
conceptbrief zal zoals gebruikelijk ter fiattering aan de leden van de VVRE worden aangeboden.
- Mevrouw van Langen wil in een volgend VVRE de gemeenschappelijke regeling Archeologische Dienst
agenderen, dit naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad van Medemblik. De Archeologische Dienst zal
voor dit overleg worden uitgenodigd. Mevrouw Van Langen zal zorgen voor een gespreksnotitie.
- Naar aanleiding van een recente duurzaamheidsbijeenkomst in het Provinciehuis attendeert mevrouw Van de
Pol op de verplichting van raden hun colleges opdracht te geven tot het opstellen van een RES.
- De heer Nootebos stelt voor in een volgende vergadering wederom aandacht te besteden aan de samenwerking
op het gebied van asbestverwijdering.
11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting

