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 7 februari 2019
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. J. Broeders (Drechterland),
dhr. E. Struijlaart en mw. E. Heutink (Enkhuizen), mw. M. van der Ven (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland),
dhr. H. Nederpelt (Medemblik), dhr. B. Beemster en dhr. A. Kalthoff (Opmeer), dhr. B. Nootebos en dhr. N. Slagter
(Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 mw. M. de Boer, kwartiermaker uitvoering Ambitiedocument HbA, bij
agendapunt 4 en 5 mw. P. Taams (Hoorn), bij agendapunt 7 mw. O. Rasch (Programmamanager RES NHN),
mw. C. Bakker (Hoorn, programmamanager Duurzame Stad) en dhr. O. Herfst (Servicepunt Duurzame Energie NH
Verhinderd: dhr. B. Tap (Hoorn) en mw. A. van Langen (Medemblik)

Agenda/Organisatie
1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag VVRE 6 december 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag.
Opmerkingen:
- Pagina 1 Opmerking mw. Van Langen: ‘kernen’ wordt ‘kleine kernen’
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

Bovenregionale samenwerking dossierhouders Heutink, Nederpelt en Tap
4. Uitvoeringsprogramma Ambitiedocument HbA
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
Opmerkingen:
- Mw. De Boer (gem. Hollands Kroon), vrijgemaakt voor de rol van kwartiermaker, presenteert het plan van
aanpak, planning en het proces leidend tot het uitvoeringsprogramma HbA. De komende twee jaar wordt
gebouwd aan een uitvoeringsprogramma 2021-2026. T.a.v. de schaalniveaus is het uitgangspunt: Lokaal wat
lokaal kan, regionaal wat moet en bovenregionaal waar kansen liggen. Op dit moment wordt al gewerkt in 7
werkgroepen, er zijn veel kansen maar de capaciteit ontbreekt nog om deze goed te benutten. Er komt ook een
link met het RES: eind dit jaar volgt een slag naar concrete projecten. Er zal een werkbudget beschikbaar
moeten komen van € 900.000 per jaar.

-

-

-

Mw. Van der Ven informeert naar de werkgroep Wonen. Activiteiten stagneren nu. Actie is noodzakelijk. O.m.
met betrekking tot het dossier arbeidsmigranten.
Dhr. Nootebos wijst er nog eens op dat het Ambitiedocument HbA niet is vastgesteld door de raad van Stede
Broec. T.a.v. de uitvoering RES ziet hij mogelijkheden voor de RUD.
Dhr. Slagter stelt dat afspraken in het BAO de individuele gemeenten niet binden. Zeker niet indien colleges en
raden niet vooraf zijn betrokken. Op dit moment zijn raden nog onvoldoende betrokken bij het
Ambitiedocument.
Mw. Taams geeft aan dat de Westfriese gemeentesecretarissen de uitvoering van het Ambitiedocument
koppelen aan het Pact WF 2.0. Aan het Pact wordt nu gewerkt. Uiteindelijk zal dit Pact met een koppeling naar
het Ambitiedocument HbA worden voorgelegd aan de raden.
De voorzitter onderscheidt twee zaken: ambtelijke capaciteit en bestuurlijke legitimiteit. Over de ambtelijke
capaciteit zijn de gemeentesecretarissen nadrukkelijk aan zet. Ten aanzien van de bestuurlijke legitimiteit zullen
nog de nodige stappen moeten worden gezet. Ook over hoe de uitvoering zal plaatsvinden is nog (bestuurlijk)
overleg nodig. Conclusie: dit onderwerp komt zeker nog terug in de VVRE.

5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN
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 BAOagenda 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 informatie-uitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland
Opmerkingen:
- Dhr. Nederpelt doet verslag van de discussie in het vorige BAO over het dossier arbeidsmigranten.
- Mw. Van der Ven en mw. Van de Pol maken melding van het overleg dat de dossierhouders hierover onderling
en met de WBG hebben gehad. Inventariseren en registreren zijn heel belangrijk.
- Dhr. Beemster stelt dat de sleutel in deze bij de bedrijven ligt.
- Dhr. Slagter doet de suggestie om het contact met de bedrijven niet te beperken tot de grote uitzendbureaus
- Dhr. Besseling heeft moeite met het feit dat in VVRE-verband afstemming plaats vindt en vervolgens in het BAO
anders wordt afgesproken. In Westfriesland is afgesproken in te stemmen met het Westlandse model. Het is
onwenselijk om voor heel NHN/Westfriesland één beleid te gaan hanteren. Daarvoor is de situatie per gemeente
te verschillend.
- Dhr. Nootebos acht het gewenst nog eens te bezien hoe een in Westfriesland afgesproken inzet t.a.v. een
onderwerp dat wordt besproken in het BAO kan worden geborgd.
- De voorzitter concludeert dat het dossier arbeidsmigranten opnieuw aan de orde zal komen in VVRE-verband
zodra een aantal zaken nader zijn uitgewerkt. Hij stelt voor in een volgende vergadering ook aan de orde te
stellen hoe regionale dossierhouders directer aan te haken bij het BAO. Ook de borging van Westfriese
standpunten verdient dan de aandacht. Hij concludeert dat de VVRE-bestuurders in kunnen stemmen met het
BAO-voorstel over de Regiodeals.

Economie

dossierhouders Heutink, Nederpelt en Tap

6. Werklocaties in Westfriesland
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
Opmerkingen:
- De voorzitter concludeert dat wordt ingestemd met het voorstel

Duurzaamheid
7. Energiemixverkenningen Westfriesland

dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt
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
Opmerkingen:
- De voorzitter meldt dat de dossierhouders er voor gekozen hebben om in deze vergadering nog niet een
gezamenlijke verkenning te houden.
- Mw. O. Rasch, programmamanager RES NHN, geeft een stand van zaken van de activiteiten met betrekking tot
de RES. De komende VVRE-overleggen zal de RES zeker weer de aandacht vragen.
- Dhr. O. Herfst, medewerker Servicepunt Duurzame Energie NH, geeft een toelichting op de verkenning van de
energievraag Westfriesland.
- Dhr. Nootebos vraagt in het kader van de Westfriese opgave aandacht voor de mogelijkheid van windmolens
langs de dijk Enkhuizen-Lelystad (formeel behorend tot de gemeente Lelystad).
- Dhr. Slagter wil graag nadere informatie over de bereiken CO2 winst, hoe vervuilend is het gas, etc. Dit soort
informatie is van belang voor het draagvlak van te nemen maatregelen.
- Diverse bestuurders wijzen op het grote belang van zorgvuldige communicatie. Het moet helder zijn voor welke
opgave de regio in totaliteit staat.

Overig
8. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief 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:
8 Memo Mededelingen VVRE 7 februari 2019
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele ontwikkelingen
diverse dossiers.
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven maakt melding van ontwikkelingen bij de Regionale adviescommissie
bezwaarschriften Huisvestingsverordening (Rehab). Zij stelt voor e.e.a. te bespreken zodra het ambtelijk
advies - dat momenteel wordt voorbereid - beschikbaar is.
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De voorzitter concludeert dat de leden van VVRE kunnen instemmen met het schriftelijke voorstel van de heer
Tap met betrekking tot het Westfriese Ondernemersgala
de leden van VVRE nemen kennis van de brief aan VVRE over vrachtverkeer Oosterblokker. Dhr. Broeders
zegt dat de dossierhouders een reactie zullen zenden naar betrokkenen. De VVRE zal hiervan een afschrift
ontvangen.
Afgesproken wordt dat de regionale zienswijze op de herziene MER voor vliegveld Lelystad nog even ter
fiattering aan de leden van VVRE zal worden gezonden, waarna deze – ondertekend door de voorzitter VVRE –
tijdig zal worden ingediend.
Dhr. Nootebos attendeert op het plan Opmaatgebouw/Middenweg 7 in Bovenkarspel, gemeente Stede Broec.
Dit project voorziet in de transformatie van een verouderde bedrijfshal vlakbij het station BovenkarspelGrootebroek door het realiseren van 52 koopappartementen. De Westfriese gemeenten hebben geen bezwaar
tegen het plan.
Dhr. Struijlaart vraagt aandacht voor de projecten De Cuijp en Gommerwijk West-west in Enkhuizen. Beide
projecten krijgen de instemming van de VVRE-bestuurders. NB: dhr. Slagter neemt niet deel aan het overleg
over Gommerwijk West-west.
Dhr. Nederpelt meldt dat in het kader van de toeristische promotie De Gouden Eeuw gewerkt wordt aan een
app. Nog niet alle kosten zijn hiervoor zijn gedekt. Voorstel is het tekort (maximaal € 40.000,--) te dekken uit
het REA-budget.
Dhr. Slagter maakt bezwaar tegen deze gang van zaken. Hij mist informatie om hierover nu een standpunt te
kunnen innemen.
De voorzitter merkt op dat het niet de bedoeling is om in de rondvraag zonder schriftelijke informatie vooraf
afspraken te maken over projecten, zeker als deze financiële gevolgen hebben. Nadere informatie en een
concreet voorstel zijn noodzakelijk om hierover te kunnen spreken. Hij concludeert uit de discussie dat in dit
geval uitstel zeer ongewenst is zodat toch – zij met enige tegenzin – wordt ingestemd met voortzetting van het
project.
De voorzitter meldt dat inmiddels zoveel onderwerpen ter bespreking zijn aangemeld dat de reservedatum op
7 maart a.s. zal moeten worden benut.

9. Sluiting

