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 december 2018
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. J. Broeders (Drechterland), dhr. E.
Struijlaart (tot agendapunt 4) en mw. E. Heutink (Enkhuizen), dhr. B. Tap en mw. M. van der Ven (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 3 dhr. G. van Vegchel en dhr. F. de Jong (Atrivé), mw. P. Mol (Koggenland) en
dhr. J. Keijzer (SED-gemeenten), bij agendapunt 4 dhr. K. Brouwer (Medemblik), bij agendapunt 5 mw. O. Rasch
(Programmamanager RES NHN), mw. S. van der Valk (Medemblik, Programmamanager Duurzaamheid), mw. C.
Bakker (Hoorn, programmamanager Duurzame Stad), bij agendapunt 4 en 5 dhr. E. Vos (Hoorn)
Verhinderd: dhr. D. Luyckx (Enkhuizen) en dhr. A. Kalthoff (Opmeer)

Agenda/Organisatie
1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Wonen
3. Onderzoek Kwalitatieve Woningbehoefte (dossierhouders Van de Pol, Struijlaart en Van der Ven)
De regio Westfriesland heeft opdracht gegeven tot een kwalitatief woningbehoefteonderzoek. De resultaten zijn nu
bekend en deze worden gepresenteerd. Het onderzoek is bedoeld als onderlegger voor het kwalitatief maken van
onze woningbouwprogrammering.
Stukken:
3a Advies Kwalitatief woningbehoefteonderzoek, november 2018
3b Rapport ‘Westfries Vooruitdenken en Tempo Maken’ (nagezonden)
3c Bijlage 1: ‘Westfries Afwegingskader Wonen, versie 20170308’ (nagezonden)
> Voorstel:
1. Kennis nemen van het kwalitatief woningbehoefteonderzoek ‘Westfries vooruitdenken en
tempo maken’;
2. Kennis nemen van de generieke beleidsuitgangspunten voor het kwalitatieve programma en
de ambtelijke werkgroep vragen dit nader uit te werken voor de VVRE van februari 2019;
3. Concreet aan de slag te gaan met de volgende aanbevelingen uit het onderzoek, te weten:
- Periodiek overleg organiseren tussen regio, gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties met als doel
woningbouw te versnellen;
- De regionale woningbouwprogrammering in overleg met de provincie bij te stellen en uit te breiden conform
de aanbevelingen van Atrivé.
Opmerkingen:
- De heer Van Veghel (Atrivé) geeft een presentatie over de resultaten van het onderzoek (de presentatie is terug
te vinden op www.regiowestfriesland.nl)
- Mevrouw Van Langen vindt de noodzaak voor woningbouw in de kernen nog onvoldoende aangezet.
- De heer Struijlaart geeft aan dat de onderzoeksresultaten een helder beeld geven van wat al bekend is. In
januari hebben de dossierhouders weer overleg met de provincie.
- Mevrouw Van de Ven attendeert op de HbA propositie voor 40.000 woningen. Het is van belang dat de regio
Westfriesland eensgezind is. Het streven is erop gericht de kansen te benutten van binnenstedelijk bouwen, het
bouwen bij ov-knooppunten én de kernen in de regio vitaal te houden. Met marktpartijen zullen knelpunten bij
het bouwen verder worden geïnventariseerd. De resultaten worden meegenomen in het overleg met de
provincie.

-

-

De heer Nootebos herinnert aan de regionale woonvisie waarin niet voorzien is in overloop vanuit MRA. Als dit
anders komt te liggen dienen de raden goed ‘meegenomen’ te worden.
Mevrouw Van de Pol geeft aan dat de structuurschets de basis vormt. Er moet gebouwd worden met de kennis
van nu (toenemende vergrijzing, in stand houden van beroepsbevolking).
De heer Beemster wijst op de provinciale demografische prognoses en de conclusies die daar door de provincie
uit worden getrokken (bouwen voor leegstand). Anderzijds is er de druk vanuit de MRA voor woningbouw in
HbA.
De voorzitter concludeert dat wordt ingestemd met het voorstel. Afgesproken wordt verder dat de
dossierhouders met een voorstel zullen komen over het informeren van de raden. Daarbij kan worden gedacht
aan schriftelijk informeren of infomeren tijdens een regionale raadsledenbijeenkomst.

Ruimtelijke ontwikkelingen /duurzaamheid /water
4. Plan van aanpak Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie (dossierhouders Luyckx, Van de Pol en Tap)
In 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen, als onderdeel van het Deltaprogramma. Doel van dit
plan is versnellen van het proces van ruimtelijke klimaatadaptatie, zodat Nederland in 2050 geheel
klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht ten aanzien van de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en
gevolgen van overstromingen.
Uiterlijk in 2020 dient klimaatadaptief handelen in beleid en uitvoering te zijn verankerd. Daarvoor is een aantal
stappen nodig, die in een integraal proces binnen twee jaar moeten worden gezet. Dat is een ambitieuze klus, die
een beroep doet op ambtenaren, bestuurders en raadsleden van verschillende beleidsterreinen en alle Westfriese
gemeenten. In de Structuurschets 2016 en tijdens het klimaatevent van 4 juli hebben de WF-gemeenten laten
weten dat men de opgave gezamenlijk wil aanpakken. Inmiddels is ambtelijk enig voorwerk verricht. Het voorstel is
een gezamenlijk plan van aanpak te maken, inclusief een overzicht van de benodigde middelen om dit plan te
realiseren
Het onderwerp heeft raakvlakken met de thema’s RO, Duurzaamheid en Water. Voor een efficiënte bestuurlijke
begeleiding is het van belang duidelijk af te spreken wie de bestuurlijke trekkers zijn bij dit onderwerp.
Stukken:
4 Advies Aanpak PvA Ruimtelijke adaptatie WF
> Voorstel:
1. Eén plan van aanpak ruimtelijke adaptatie voor de gehele regio Westfriesland op te laten stellen;
2. Hiervoor de uitgangspunten volgens bijlage 2 bij dit advies te hanteren;
3. Afspraken over de bestuurlijke trekkers van het onderwerp ruimtelijke adaptatie te (her)bevestigen.
Opmerkingen:
- De heer Brouwer, beleidsadviseur Medemblik, geeft een toelichting op de opgave ruimtelijke klimaatadaptatie
en hoe deze opgave op te pakken (plan van aanpak en uitgangspunten daarvoor). Hij beantwoordt vervolgens
vragen vanuit de VVRE.
- Met het voorstel wordt ingestemd. Na enige discussie wordt verder afgesproken dat de dossierhouders
duurzaamheid als eerste aanspreekpunt zullen fungeren. Gelet op de raakvlakken met andere beleidsvelden zal
tijdige afstemming zowel bestuurlijk als ambtelijk moeten plaatsvinden.

Duurzaamheid
5. Regionale Energiestrategie voor Westfriese gemeenten (dossierhouders Bashara, Broeders en Nederpelt)
Het Rijk komt naar verwachting in mei 2019 met een definitief klimaatakkoord. Hieruit vloeit voort dat op het
niveau Noord-Holland Noord een regionale energiestrategie moet worden opgesteld. Voor een goede positionering
als regio Westfriesland, maar ook als individuele Westfriese gemeenten stellen de dossierhouders voor om eerst
een WES op te stellen.
5a Advies Westfriese Energiestrategie, november 2018
5b Bijlage bij advies: ‘Concept handreiking RES’ (nagezonden)
> Voorstel:
1. Een Westfriese Energie Strategie (WES) op te stellen
2. Deze WES onderdeel te laten uitmaken van het proces om te komen tot een regionale energiestrategie NHN
(RES).
Opmerkingen:
- Mevrouw Rasch, programmamanager RES NHN, geeft een uitgebreide toelichting op proces, inhoud,
planning en samenwerkingsstructuur van de op te stellen regionale energiestrategie.
- De heer Slagter vraagt aandacht voor het uiteindelijk totale rendement van de energiemaatregelen (o.m. zon
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versus wind).
Diverse bestuurders onderkennen het belang van gedegen informatie ten behoeve van de besluitvorming. Ook
voor het draagvlak is dit zeer belangrijk. Anderzijds moeten nu wel stappen worden gezet. Het is zaak een
concrete vertaling richting inwoners en bedrijven te maken: wat kunnen zij nu zelf doen.
De raden zullen goed moeten worden betrokken bij dit proces. Uiteindelijk zullen zij hun fiat moeten geven op
het eindproduct.
De heer Broeders pleit ervoor hoe dan ook afspraken te maken in het kader van de RES, ook als landelijk
vertraging zou optreden. De regio moet zich niet afhankelijk maken van de voortgang bij de ‘landelijke tafels’.
Mevrouw Van de Pol meldt dat het college van Koggenland niet overtuigd is van nut en noodzaak van een
WES vooruitlopend op een RES.
Mevrouw Rasch zegt dat de verwachting is dat het eerst maken van een WES leidt tot versnelling van de
totstandkoming van de RES. Het moet niet worden ervaren als een extra laag.
De heer Beemster meldt dat het college van Opmeer een voorbehoud maakt ten aanzien van de financiering.
De voorzitter concludeert dat met uitzondering van Koggenland de Westfriese colleges instemmen met het
voorstel. De dossierhouders zullen het initiatief nemen tot nader overleg met het college van Koggenland.

In verband met het vertrek van de heer Bashara, neemt de heer Nootebos het voorzitterschap over.

Water
6. Peilbesluit IJsselmeergebied (dossierhouders Luyckx, Van de Pol en Tap)
In november 2017 is namens VVRE een zienswijze ingediend. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft
in juni 2018 de Nota van Antwoord uitgebracht. Naar aanleiding hiervan is door de SED een memo opgesteld over
deze nota en over het vervolgproces.
Stukken:
6a Zienswijze VVRE over Peilbesluit IJsselmeergebied, november 2017
6b Nota van Antwoord behorende bij Peilbesluit IJsselmeergebied
6c Memo SED over NvA Peilbesluit en vervolgproces
> Voorstel: De bijgevoegde documentatie over het Peilbesluit IJsselmeergebied voor kennisgeving aannemen
Opmerkingen:
- Met waardering wordt kennis genomen van de ambtelijke memo. De reactie van Rijkswaterstaat is
teleurstellend. Er is geld beschikbaar voor het compenseren van de gevolgen van het Peilbesluit voor de
recreatievaart. Er is dus alle aanleiding dit geld voor een deel te benutten voor beperken van de overlast van
fonteinkruid.
- Afgesproken wordt hiervoor nog eens het gesprek aan te gaan met Rijkswaterstaat. De dossierhouders nemen
hiertoe het initiatief. Bij een eventuele schriftelijke reactie zullen de betreffende Waterlandse gemeenten
worden betrokken.

Economie
7. Vervolg uitvoering Agenda Toerisme Westfriesland 2016-2019 (dossierhouders Heutink, Nederpelt en Tap)
De heer Michel Bakelaar is per 1 september 2016 aangesteld als Toeristisch Coördinator Westfriesland (tcwf). Zijn
opdracht vanuit de Agenda Toerisme Westfriesland 2016-2019 had in eerste instantie een looptijd van 1 september
2016 tot 1 augustus 2017. Dit is later verlengd tot 31 december 2018. In het bijgevoegde advies wordt door de
dossierhouders een voorstel gedaan voor het vervolg van de uitvoering van de Agenda Toerisme Westfriesland na
1 januari 2019.
Stukken:
7 Advies aan VVRE over vervolg uitvoering AT-WF, nov. 2018
> Voorstel:
1. De opdracht vanuit de Agenda Toerisme Westfriesland 2016-2019 op andere wijze te vervolgen.
2. De verantwoordelijk dossierhouders te laten besluiten over de invulling van de vervolgopdracht, met de
gemeente Hoorn als opdrachtgever en financieel- administratief verantwoordelijke gemeente.
Opmerkingen:
- De VVRE kan instemmen met het voorstel. Aandachtspunten voor het vervolg zijn:
* een betere regionale afstemming/samenwerking (o.a. logo’s)
* met het oog op aandacht voor de Gouden Eeuw volgend jaar is het wenselijk dat de citymarketeers van
Hoorn, Medemblik én Enkhuizen goed samenwerken.

-

Ondernemers zijn nu aan zet. Een aantal ondernemers pakken het nu goed op. De financiële bijdrage vanuit het
bedrijfsleven is nog teleurstellend.

Bovenregionale samenwerking
8. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN (dossierh. Nederpelt, Heutink en Tap)
Op 7 december is het BAO NHN gepland. Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te wisselen en de
inbreng te bespreken vanuit Westfriesland.
Aan de orde is o.m. het onderwerp ‘arbeidsmigranten’.
Stukken:
8a Verslag BAO 4 oktober 2018
8b Agenda BAO 7 december 2018 (nagezonden)
8c rapportage Huisvesting buitenlandse werknemers + oplegger (nagezonden)
> Voorstel: kennis nemen van de agenda van het BAO en informatie-uitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland
Opmerkingen:
- De dossierhouders geven een toelichting op de agenda.
- Ten aanzien van het voorstel over huisvesting buitenlandse werknemers kunnen de VVRE bestuurders
instemmen met registratie en inventarisatie. Vervolgstappen (kwartiermaker etc.) zijn voor Westfriesland nog
niet aan de orde.

Organisatie/overig
9.
Verslag vorige vergadering
Stukken:
9 Conceptverslag VVRE 1 november 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
10. Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
10a Brief ONHN over bijdrage DMO HbA, 31 oktober 2018
10b Brief VVRE aan WBG over huisvesting arbeidsmigranten
10c Reactie GS op zienswijze VVRE over PRV
10d Uitnodiging voor Dag van de Jongerenparticipatie 25 februari 2019
> Voorstel: voor kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aangenomen.
11. Mededelingen/Informatie-uitwisseling en rondvraag
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:
11 Memo Mededelingen VVRE 6 december 2018
11a Regionale afspraken RWK en bijdrage RA
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele
ontwikkelingen diverse dossiers
Opmerkingen:
Mevrouw Van Langen maakt melding van het project Zorgboerderij De Tulp in Andijk. Dit project is afgestemd
met de overige Westfriese gemeenten. Alle gemeenten kunnen zich vinden in dit project.
- Mevrouw Van de Pol maakt melding van de instemming van de provincie met het bestemmingsplan verbrede
reikwijdte en informeert de VVRE over ontwikkelingen rondom een mogelijke zonneweide op locatie Distriport.
- De heer Nederpelt maakt melding van toewijzing van € 100.000 voor verblijfsrecreatie door minister Ollongren.
12. Sluiting

