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Hoorn, 24 januari 2019

Geacht college,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
7 februari 2019 van 8.45 tot 11.15 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Inloop

8.30 uur

2. Opening

8.45 uur

3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3. Conceptverslag VVRE 6 december 2018

8.50 uur

> Voorstel: vaststellen van het verslag.

Bovenregionale samenwerking
4. Uitvoeringsprogramma Ambitiedocument HbA (Nederpelt, Heutink, Tap)
8.55 uur
De eerste opdracht is:
- te starten met een kwartiermakersfase voor de inrichting van het Uitvoeringsprogramma
Holland Boven Amsterdam.
- het maken van een plan van aanpak met planning voor de opzet van het
uitvoeringsprogramma HbA wat in maart/april 2019 voorgelegd wordt aan de kring van
Gemeentesecretarissen.
In het BAO van december zijn opmerkingen gemaakt over het proces en de snelheid daarvan en
is gevraagd om een toelichting.
Kwartiermaker Marianne de Boer (gem. Hollands Kroon), vrijgemaakt voor deze rol, presenteert
het plan van aanpak, planning en het proces leidend tot het uitvoeringsprogramma HbA.
> Voorstel: Kennis nemen van de toelichting van de kwartiermaker en gelegenheid voor vragen
en opmerkingen
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5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN (dossierh. Nederpelt, Heutink, Tap)
9.25 uur
Op 13 februari is het BAO NHN gepland. Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te
wisselen, terug te blikken op het vorige BAO en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland
voor het komende overleg. De BAO-agenda zal worden nagezonden. Een nadere toelichting kan
gegeven worden door de dossierhouders, tevens de vertegenwoordigers van WF in het BAO.
Stukken:
5a Nieuwsbrief BAO 7 december 2018
5b Agenda BAO 13 februari 2019 (wordt nagezonden)
> Voorstel: kennis nemen van de agenda van het BAO en informatieuitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland

Economie

dossierhouders Heutink, Nederpelt en Tap

6. Werklocaties in Westfriesland
9.45 uur
In opdracht van de VVRE heeft Bureau Buiten een update van de behoefteraming
bedrijventerreinen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de vraag naar bedrijfsgrond weer toeneemt maar
dat er nog geen zicht is op een tekort aan aanbod.
Stukken:
6a Advies aan VVRE over de update behoefteraming bedrijventerreinen Westfriesland
6b Update behoefteraming bedrijventerreinen Westfriesland
> Voorstel:
1. Het onderzoek van Bureau Buiten ter kennisname aan te nemen
2. De adviezen die Bureau Buiten koppelt aan het onderzoek te onderschrijven, te weten:
a. De afspraken in het convenant bedrijventerreinen actueel te houden
b. De monitoring van de uitgifte van bedrijventerreinen te continueren
c. Indien de monitor daar aanleiding toe geeft het regionale gesprek over ontwikkelen
van plancapaciteit aan te gaan. d.
d. De kwalitatieve ontwikkelingen op bedrijventerreinen goed te monitoren

Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

7. Energiemixverkenningen Westfriesland
10.15 uur
De opgave van de Regionale Energiestrategie betekent dat de regio NHN uiterlijk in het voorjaar
van 2020 een aanbod doet aan het rijk over duurzame opwek en warmte binnen de regio. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotitie die
de kaders omschrijft voor het proces waarin het bod wordt gevormd. Daarnaast heeft de
provincie opdracht gegeven om voor alle gemeenten en subregio’s een energiemix op te stellen
om een beeld te krijgen van de energievraag. Het Servicepunt duurzame energie van de
provincie wil deze eerste energieverkenning aan de leden van VVRE presenteren. Tijdens de
presentatie wordt alleen de totale energievraag van de regio Westfriesland gepresenteerd.
Vervolgens is er gelegenheid voor een gezamenlijke verkenning van de opgave, op de kaart van
Westfriesland.
Stukken: geen
> Voorstel: 1. Kennis nemen van de presentatie
2. Gezamenlijke verkenning van de opgave

Overig
8. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
11.00 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:
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8 Memo Mededelingen VVRE 7 februari 2019
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
9. Sluiting.

11.15 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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