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Hoorn, 21 maart 2019

Geacht college,

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

Agenda
1. Inloop

8.30 uur

2. Opening/Mededelingen

8.45 uur

3. Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
3a. Conceptverslag VVRE 7 maart 2019
3b. Conceptverslag gezamenlijk VVRE-Madivosa 7 maart 2019

8.50 uur

> Voorstel: vaststellen van de verslagen.
dossierhouders Bashara, Beemster en Broeders

Infrastructuur

4. Overdracht wegen Westfriesland
9.00 uur
In de 7 Westfriese gemeenten heeft HHNK circa 510 km aan wegen in beheer en onderhoud,
waarvan 80 km binnen de bebouwde kom. Het doel is om te komen tot een eenduidige
beheersituatie, zowel met het oog op helderheid voor de burger over de verantwoordelijkheid
voor het wegenbeheer als met het oog op een eenduidige en transparante financiering. Om die
reden hebben het HHNK en de 7 Westfriese gemeenten op 10 juli 2017 een
intentieovereenkomst gesloten. Betrokken partijen willen hiermee binnen twee jaar afspraken
maken om te komen tot de overdracht van het wegbeheer van de wegen van HHNK naar de
gemeenten. In april 2018 is een plan van aanpak vastgesteld dat een aantal fasen kent. De
Stuurgroep heeft onlangs ingestemd met het afsluiten van de definitiefase en de start van de
volgende fase, de ontwerpfase. In de ontwerpfase worden vier varianten voor de businesscase
Westfriesland uitgewerkt 1) een nieuwe GR, 2) een bestaande GR, 3) gezamenlijk met aparte
uitvoering en 4) ieder apart. In deze fase wordt tevens het onderhoudsniveau inclusief huidige
situatie besproken en een voorstel opgesteld voor besluitvorming in de uitvoeringsfase. Als
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hiermee wordt ingestemd kan de overdracht geregeld gaan worden. Een en ander is in
bijgevoegd schema weergegeven.
Stukken:
4a Advies aan VVRE overdracht wegen, maart 2019
4b Schematische weergave proces overdracht wegen WF7
> Voorstel:
1. kennis nemen van de voortgang van het proces om te komen tot overdracht van de
wegen in Westfriesland;
2. de raadsleden te informeren over het proces door het geven van een presentatie tijdens
de regionale raadsledenbijeenkomst in juni 2019.
dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Duurzaamheid

5. Regionale Energiestrategie voor Westfriese gemeenten
9.15 uur
Dit is volgens de planning, die ervan uitgaat dat in april het klimaatakkoord wordt getekend,
de laatste keer dat de startnotitie in de VVRE wordt besproken. Vervolgens wordt de
startnotitie nog behandeld in de stuurgroep RES , de colleges en de raden. Behandeling in de
Westfriese raden is gepland in juni. In de bijgevoegde eindversie is de input vanuit de
ambtelijke organisaties, bestuurders en raadsleden verwerkt. Ook de financiële-, risico- en
participatieparagraaf is bijgevoegd.
Mevrouw O. Rasch, programmamanager regionale energiestrategie NHN, licht de startnotitie
toe.
Stukken:
5. Concept startnotitie Regionale Energiestrategie (wordt nagezonden)
> Voorstel: Instemmen met de conceptstartnotitie Regionale Energiestrategie.

6. Quick scan Bodem en Ondergrond in gemeentelijke omgevingsvisies
9.45 uur
Op 30 januari jl. is er een ambtelijke startbijeenkomst Bodem en Ondergrond in Gemeentelijke
Omgevingsvisies (BOGO-traject) voor de Westfriese Gemeenten georganiseerd.
Het BOGO traject (een quick scan) wordt door de VNG samen met Deltares aan de gemeenten
aangeboden. Via de quick scan wordt duidelijk gemaakt welke bijdrage de ondergrond kan
leveren aan de verschillende integrale opgaves waar de gemeenten voorstaan. Denk daarbij
aan behoud natuur, klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit.
De VNG heeft tijdens de startbijeenkomst toegelicht wat de faciliteit van de VNG inhoud en wat
resultaten van deze quick scan kunnen opleveren. De aanwezige programmamanagers/
coördinatoren duurzaamheid en projectleiders Omgevingswet zien duidelijk de meerwaarde van
het uitvoeren van de quick scan in.
Via bijgaand advies worden de bestuurders VVRE nader geïnformeerd over het traject.
Stukken:
6a Advies VVRE BOGO traject
6b Presentatie VNG Bodem en Ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisie
> Voorstel: Kennisnemen van het inzetten van de quickscan Bodem en Ondergrond in
Gemeentelijke Omgevingsvisies van VNG/Deltares binnen de zeven Westfriese
Gemeenten.
7. Duurzaam Ondernemend Westfriesland
9.55 uur
Vooruitlopend op de besluitvorming over het Pact van Westfriesland 2.O willen de
dossierhouders Duurzaamheid én die van Economie alvast uitvoering geven aan de
samenwerking Duurzaam Ondernemend Westfriesland. Hiermee willen de dossierhouders MKBbedrijven en bedrijventerreinen in de actiemodus krijgen om duurzame stappen te zetten. De
aanpak is gericht op Energie (elektriciteit en warmte) en Circulaire bedrijfsvoering.
Stukken:
7a Advies VVRE Duurzaam Ondernemend Westfriesland, 11 maart 2019
7b Netwerk Duurzaam Ondernemend Westfriesland, versie 1.0
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> Voorstel: Instemmen met het samenwerkingsvoorstel Duurzaam Ondernemen Westfriesland.
dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

Economie

8. Invest-NL en het traject Invest-MRA
10.10 uur
Invest-NL is een staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op terreinen van
maatschappelijke transities. Denk aan energietransitie, circulaire economie of mobiliteit. InvestNL gaat investeren in ondernemingen, het gaat daarbij niet om subsidies maar om
risicodragende investeringen. Invest-NL krijgt een kapitaal van € 2,5 miljard en zal naar
verwachting in Q2-Q3 operationeel zijn. Wouter Bos is directeur Invest-NL in oprichting en
beoogd directeur.
De provincie is samen met de gemeente Amsterdam een traject gestart om eind van het jaar
optimaal ingericht te zijn op de komst van Invest-NL. Dit behelst de inrichting van een
deskundig loket (werktitel Invest-MRA), met daarbij een geadviseerd eigen fondskapitaal voor
eventuele cofinanciering. Er wordt momenteel een kwartiermaker geworven om dit proces in
goede banen te leiden. De MRA en Noord-Holland Noord worden hier nadrukkelijk bij
betrokken. Westfriesland heeft besloten om samen met de andere regio’s in Noord-Holland
Noord een financiële bijdrage te doen aan de proceskosten voor de kwartiermaker.
Op 4 april zullen provincie en gemeente Amsterdam (leden van het kernteam) een presentatie
en update geven over dit proces, circa 15 minuten. Daarna is er ruimte voor vragen.
Stukken: geen
> Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken rond Invest-NL en het traject rond
Invest-MRA’

Bovenregionale samenwerking BAO

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

9. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN
10.40 uur
Op 10 april is het BAO NHN gepland. Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te
wisselen en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland. Een nadere toelichting kan gegeven
worden door de dossierhouders, tevens de vertegenwoordigers van WF in het BAO.
Stukken:
9 Agenda BAO 10 april 2019 (wordt nagezonden)
> Voorstel: kennis nemen van de agenda van het BAO en informatieuitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland

Overig
10. 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:
10 Memo Mededelingen VVRE 4 april 2019
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
12. Sluiting.

11.15 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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