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
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03. Conceptverslag pho VVRE 7 maart 2019
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. J. Broeders (Drechterland),
dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen), mw. M. van der Ven en dhr. B. Tap (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 (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 5 , dhr. S. Ruijs, projectleider omgevingsverordening NH, bij agendapunt 9,
dhr. S. Tjalsma (Hoorn) en dhr J. Keijzer (SED), bij agendapunt 10, dhr. P. Verhoogt (Medemblik), agendapunt 11,
dhr. K. Brouwer (Medemblik), agendapunt 12, mw. O. Rasch (programmamanager RES NHN) en mw. C. Bakker
(Hoorn), bij agendapunt 13, mw. P. Taams (Hoorn),
Verhinderd: en mw. E. Heutink (Enkhuizen), dhr. A. Kalthoff (Opmeer)

Agenda/Organisatie
1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag VVRE 7 februari 2019
> Voorstel: vaststellen van het verslag.
Opmerkingen:
-

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen en verzonden correspondentie
4a

Zienswijze Lelystad Airport aangepast luchthavenbesluit

4b1 Nieuwsbrief Structuurschets Westfriesland
4b2 Organogram
> Voorstel: de correspondentie voor kennisgeving aannemen
Opmerkingen:
-

Akkoord met voorstel

Ruimtelijke Ontwikkeling

dossierhouders Nootebos, Van Langen en Tap

5. Botsproeven Omgevingsverordening Noord-Holland
In oktober vorig jaar is in de VVRE aandacht besteed aan de provinciale aanpak bij het opstellen van de eerste
integrale Omgevingsverordening Noord-Holland. De portefeuillehouders hebben aangegeven om betrokken te
willen zijn en blijven bij de zogenaamde ‘botsproeven’. Dhr. Sanne Ruijs, projectleider Omgevingsverordening zal
een korte toelichting geven op het proces en inzicht geven in wat er de afgelopen maanden is opgehaald uit diverse
bijeenkomsten. Vervolgens zal aan de hand van een aantal stellingen de mening worden gevraagd van de VVREleden: wat zien de bestuurders graag terug in de verordening? Met welke regels kan de regio uit de voeten? Etc.
> Voorstel:
- kennis nemen van de informatie van de heer Ruijs
- gedachtewisseling over en kenbaar maken van wensen ten aanzien van de Omgevingsverordening

Opmerkingen:
-

De heer S. Ruijs geeft een presentatie over de stand van zaken en beantwoordt vragen van de bestuurders. De
5 thema’s landbouw, kleinschalige ontwikkeling landelijk gebied, landschappelijke regimes, water
(klimaatadaptatie) en verblijfsrecreatie zijn voorbereid en hier kan verder op worden verdiept. De
portefeuillehouders geven aan om de thema’s kleinschalige ontwikkeling landelijk gebied en landschappelijk
regimes te willen bespreken.

-

Door bestuurders wordt aangegeven dat de provincie zich eigenlijk niet moet bemoeien met kleinschalige
ontwikkelingen in het landelijk gebied. Als de regio er zelf uitkomt en er is een regionaal gedragen kader waar
de provincie achterstaat, is dat niet nodig. Een arbitersrol is wel voor de provincie weggelegd. De provincie kan
een hoofdkader of een procesvereiste meegeven waar zo’n regionaal kader aan moet voldoen.

-

De geest van de Omgevingswet is loslaten en de besluitvorming zo laag mogelijk neerleggen. Hier horen niet a
llerlei toetsingsstappen bij.

-

Een vraag is nog wie de eindtoets verzorgt. Is dat GS, PS of alleen ambtelijk?

-

Participatie moeten lokaal georganiseerd worden. Provincie bepaalt de opgave wij vullen deze in. Een proces
destijds zoals met de windmolen moet worden voorkomen.

-

Aandachtspunt is hoe om te gaan met het overstijgende belang. Een ontwikkeling in de ene gemeente kan door
belanghebbenden in die gemeente wel goed worden bevonden, maar in de andere niet. Een lokaal belang is niet
altijd een regionaal belang. Anderzijds: Er moet vertrouwen zijn in de burger; leren loslaten.

-

Een kleinschalige ontwikkeling is minder of gelijk aan 12 woningen. Hoe gaan we om met ontwikkelaars die toch
een grootschalig plan willen ontwikkelingen en gefaseerd 3X12 woningen indienen?

-

Stelling landschappelijke regimes: Provincie wil meer regionale differentiatie en de kernkwaliteiten van het
landschap beschrijven. Ontwikkelingen worden dan toegelaten mits deze de kernkwaliteiten van het landschap
niet aantasten. Ontwikkelingen moeten passen in het draagvermogen van het landschap.

-

Planning: 15 april zal een ambtelijk concept naar de regio’s worden gestuurd, 13 juni zal er een bestuurlijk
congres plaatsvinden. De invulling van het programma nog moet worden bepaald.

-

Afgesproken wordt dat de heer Ruijs wederom een stand van zaken zal geven in de VVRE-vergadering van 6
juni a.s.

6. Implementatie Omgevingswet
Bijgevoegd is het regionale Koersdocument Implementatie Omgevingswet van de zeven Westfriese gemeenten. Het
Koersdocument is een vervolg op het eerder door de raden vastgestelde Procesplan en biedt inzage in de
inhoudelijke en procesmatige regionale ambities en doelstellingen, die door de raden in Westfriesland zijn benoemd
in de afgelopen periode. Het doel van dit document is om richting te geven aan de verdere implementatie van de
Omgevingswet, zowel regionaal als lokaal.
Stukken:
6a Advies Koersdocument Implementatie Omgevingswet
6b Koersdocument Implementatie Omgevingswet
> Voorstel: het regionale Koersdocument Implementatie Omgevingswet goed te keuren, zodat
het (na toevoeging van het lokale deel) kan worden aangeboden aan de raden.
Opmerkingen:
-

De heer Nootebos geeft een korte toelichting

-

Geconstateerd wordt dat tal van gemeenten al actief inspelen op de nieuwe wet door middel van pilots. Elke
gemeente is uiteraard zelf verantwoordelijk, maar het is wenselijk elkaar te helpen.

-

De planning (nu 2021) baart nog wel zorgen.

-

aandacht is gewenst voor zo synchroon mogelijke behandeling in de afzonderlijke raden

-

De voorzitter concludeert dat ingestemd kan worden met het voorstel. Nadere invullingen volgen nog later.

Infrastructuur

dossierhouders Bashara, Beemster en Broeders

7. Overdracht wegen Hoogheemraadschap
In de 7 Westfriese gemeenten heeft HHNK circa 510 km aan wegen. Het doel is 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 HHNK en de 7

Westfriese gemeenten op 10 juli 2017 een intentieovereenkomst gesloten. Betrokken wegbeheerders willen
hiermee binnen twee jaar afspraken maken om te komen tot de overdracht van het wegbeheer van de betreffende
wegen van HHNK aan de gemeenten. In april 2018 is een plan van aanpak vastgesteld dat een aantal fasen kent.
De Stuurgroep heeft onlangs ingestemd met de start van de volgende fase, de ontwerpfase. In deze fase wordt de
onderhoudstoestand besproken en een voorstel opgesteld voor besluitvorming in de uitvoeringsfase. Als hiermee
wordt ingestemd kan de overdracht geregeld gaan worden. Een en ander is in bijgevoegd schema weergegeven.
Stukken:
7a Advies aan VVRE overdracht wegen, maart 2019
7b Schematische weergave proces overdracht wegen WF7
Opmerkingen:
-

De voorzitter geeft aan dat nog nader bestuurlijk overleg gewenst is van de regionale dossierhouders en de 7
betrokken portefeuillehouders. Bespreking van dit onderwerp wordt verplaatst naar de vergadering van 4 april.

8. Subsidie Kleine Infrastructuur

9.50 uur

De provincie heeft de procedure voor de BDU-subsidie (infrastructuur) gewijzigd. Dit is reden om regionaal met de
betrokken wegbeheerders een werkwijze af te spreken. U wordt gevraagd in te stemmen met de nieuwe regionale
werkwijze BDU en de bijbehorende projectlijst subsidie Kleine Infrastructuur 2019 WF7 en HHNK. HHNK is
inmiddels akkoord met de werkwijze en de lijst met projecten.
Stukken:
8a Advies projectlijst subsidie Kleine Infrastructuur WF7 en HHNK en werkwijze BDU
8b Projectenlijst BDU Kleine Infrastructuur subsidies WF7 en HHNK
> Voorstel:
1. In te stemmen met de nieuwe regionale werkwijze BDU
2. de projectlijst subsidie Kleine Infrastructuur 2019 WF7 en HHNK welke na ambtelijk overleg tot stand is
gekomen vast te stellen.
Opmerkingen:
-

Met het voorstel wordt ingestemd.
Wonen

dossierhouders Van de Pol, Struijlaart en Van der Ven

9. Woningbouwprogrammering en Afwegingskader Wonen Westfriesland
In 2017 zijn de Regionale Woonvisie, het Regionaal Actieprogramma Wonen 2017-2021 (RAP), de kwantitatieve
woningbouwprogrammering en het regionaal afwegingskader wonen vastgesteld. In eerste instantie is alleen een
kwantitatieve woningbouwprogrammering vastgesteld. Met de provincie Noord-Holland is afgesproken dat op een
later moment ook kwalitatieve uitgangspunten worden toegevoegd aan de woningbouwprogrammering. Hiertoe is
in 2018 een kwalitatief woningbehoefteonderzoek uitgevoerd door Atrivé. Op basis van dit onderzoek is het
afwegingskader en de woningbouwprogrammering aangevuld. Deze (aangepaste) stukken liggen nu voor ter
afstemming.
Stukken:
9a Advies Aangepaste woningbouwprogrammering en afwegingskader WF
9b1 Afwegingskader wonen in Westfriesland (2019);
9b2 Toelichting op het afwegingskader wonen in Westfriesland (2019);
9b3 Overzicht woningbouwplannen buiten BSG
9c Woningbouwprogrammering Westfriesland (2019)
> Voorstel:
1. In te stemmen met het afwegingskader wonen in Westfriesland 2019 met inbegrip van de toelichting;
2. In te stemmen met de woningbouwprogrammering Westfriesland 2019
Opmerkingen:
-

Mevrouw Van der Ven licht het voorstel kort toe. Uit vooroverleg met de provincie blijkt dat deze over het
algemeen kan instemmen met de programmering en het afwegingskader

-

Geconstateerd wordt dat diverse plannen nog ontbreken op lijst en/of kaart. Het betreft o.m. Hoogwoud-Noord
en Westeind-Zuid. Het is gewenst deze wel op de kaart te zetten om toekomstige provinciale bezwaren te

voorkomen.
-

Expliciet dient vermeld te worden dat het afwegingskader niet geldt voor recreatieparken.

-

Bij de bestuurders van Medemblik bestaat zorg over het aantal criteria waaraan voldaan moet worden voor het
verkrijgen van groen licht. Met name het criterium ‘ontwikkeling in de nabijheid van OV-knooppunten’.

-

De verwachting is dat de provincie niet akkoord zal gaan met het schrappen van enkele criteria.

-

De bestuurders van de overige gemeenten geven aan dat met dit afwegingskader we in WF een eigen basis
hebben: Dit is een levend document, we kunnen later plannen toevoegen. We zitten zelf aan het stuur bij
goedkeuring van het afwegingskader. Medemblik wordt steun toegezegd indien zou blijken dat Medemblik niet
de haar toegekende 325 woningen zou mogen bouwen.

-

Naar aanleiding van een opmerking over de bouwkosten-stijging meldt mw. Van der Ven dat in Hoorn goedkope
bouw wordt bekostigd door de middel en dure bouw. Iedere gemeente kan zelf bepalen hoe dit inventief op te
lossen.

-

Na een korte schorsing concludeert de voorzitter dat alle gemeenten kunnen instemmen met het voorstel met
inachtneming van de opmerkingen over de ontbrekende plannen en de recreatieparken.

-

Van ambtelijke zijde wordt desgevraagd nog aangegeven dat het afwegingskader niet perse aan de raden hoeft
te worden voorgelegd. Het is uitvoering van beleid. Gemeenten bepalen zelf hoe dit informatief met de raad
wordt gedeeld.
Economie/Toerisme

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

10. Regatta Medemblik
Het college van B&W Medemblik zet zich in voor het versterken van de Regatta in Medemblik.
Extra actie is geboden om dit evenement voor de regio te behouden. Daarvoor is ook de medewerking gewenst van
de andere Westfriese gemeenten. Op 7 februari jl. is een korte presentatie gegeven van de plannen tijdens het
overleg Madivosa. De suggestie was toen het VVRE op soortgelijke wijze te informeren.
> Voorstel: Kennis nemen van de ontwikkelingen Regatta Medemblik
Opmerkingen:
-

De heer Verhoogt geeft een presentatie en schetst de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de Regatta.
De huidige hoofdsponsor Delta Lloyd stopt met sponsoring en dit noopt tot nadenken over de toekomst. Aan het
eind van de presentatie legt de heer Verhoogt 2 vragen voor: kunnen in de week van de Regatta
(college)vergaderingen plaatsvinden in kasteel Radboud? Welke maatschappelijke acties kunnen op touw
worden gezet om de Regatta meer deel te laten zijn van Westfriesland?

-

De voorzitter geeft aan dat, gelet op de tijd, eventuele vragen schriftelijke kunnen worden gesteld t.a.v. de
presentatie.

-

Medemblik zal de vragen nog eens schriftelijk aan de overige Westfriese gemeenten voorleggen.

Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

11. Plan van aanpak Ruimtelijke Adaptatie

10.40 uur

In 2050 dient Nederland geheel klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht ten aanzien van de thema’s
wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie. Het plan geeft als tussendoel dat klimaatadaptief handelen uiterlijk in 2020 in beleid en uitvoering
moeten zijn verankerd. Om dit tussendoel te bereiken 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.
Op 6 december stemde u in met het voorstel om een gezamenlijk plan van aanpak voor de Ruimtelijke adaptatie
op te stellen voor de samenwerkingsregio Westfriesland. Dit gezamenlijk plan van aanpak is gereed. Het is
opgesteld in samenwerking met de Westfriese gemeenten, HHNK, RUDNHN en de Veiligheidsregio. Het bevat ook
een overzicht van de benodigde middelen. Door de heer Koos Brouwer, beleidsadviseur Medemblik, zal een korte
presentatie worden gegeven.
Stukken:
11a Advies Gezamenlijk plan van aanpak Ruimtelijke adaptatie Westfriesland
11b Gezamenlijk plan van aanpak ruimtelijke adaptatie Westfriesland
11c Raming personele en financiële consequenties per gemeente
11d Advies aanpak PvA Ruimtelijke adaptatie (20 nov. 2018)

> Voorstel:
1. het gezamenlijk plan van aanpak voor ruimtelijke adaptatie in Westfriesland vast te stellen;
2. de personele en financiële consequenties te accepteren en naar rato van inwonertal over de gemeenten te
verdelen;
3. de Westfriese gemeenteraden te informeren over deze aanpak.
Opmerkingen:
-

De heer Brouwer, beleidsadviseur gemeente Medemblik, geeft een presentatie en beantwoordt vervolgens
vragen van de bestuurders.

-

Opgemerkt wordt o.m. dat het Hoogheemraadschap primair verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van water
is. Waarom stelt het schap dan zo weinig budget beschikbaar? De heer Brouwer geeft aan dat het schap in
vergelijking met andere waterschappen al veel werk heeft verzet en veel heeft geïnvesteerd.

-

gelet op de vraag over de bijdrage van het Hoogheemraadschap is het wenselijk om de bijdrage van het schap
duidelijker te verwoorden.

-

De heer Brouwer meldt desgevraagd dat het deels mogelijk is de kosten te verweven in de tarieven, voorziening
Riolering

-

De voorzitter concludeert dat iedereen akkoord is onder voorbehoud dat dit ook gaat om financiering en dus een
college of raadsbesluit vraagt.

12. Regionale Energiestrategie voor Westfriese gemeenten

11.05 uur

In de afgelopen VVRE-overleggen zijn de leden geïnformeerd over het proces rondom de vorming van een
regionale energiestrategie en de opgave van de Westfriese energievraag tot 2050. Gelet op de tijdsdruk is
afgesproken dat de programmamanager RES NHN het VVRE veelvuldig zal informeren over de voortgang van het
proces. De volgende stap is het vaststellen van de startnotitie. Hierin worden de kaders waarin het bod aan het Rijk
wordt vormgegeven vastgelegd. De kaders zoals die nu zijn opgehaald vanuit de handreiking RES de eerste
gesprekken met direct betrokken ambtenaren van gemeenten, provincie, hoogheemraadschap en eerste
gesprekken met stakeholders worden in deze vergadering gepresenteerd.
Op 13 maart vindt een regionale raadsledenbijeenkomst plaats in Bovenkarspel. Tijdens deze bijeenkomst worden
de raden gevraagd om input te leveren voor het kader van de startnotitie en hun rol in het proces. De opzet voor
deze avond wordt nu eveneens aan het VVRE voorgelegd. In april komt de startnotitie nog eenmaal aan de orde in
het VVRE, waarna deze definitief aangeboden wordt aan de raden. De input van het overleg op 13 maart is daarin
dan verwerkt.
> Voorstel: kennis nemen van de presentatie over de concept-startnotitie en over de opzet van
de regionale raadsledenbijeenkomst
Opmerkingen:\
-

Mw. Rasch geeft een korte presentatie van de stand van zaken en de opzet voor de regionale
raadsledenbijeenkomst op 13 maart a.s.

-

Omwille van de tijd kunnen vragen en opmerkingen n.a.v. de presentatie, schriftelijk worden gesteld. Deadline
voor aanleveren is maandagmiddag. Mevrouw Bakker stuurt alle VVRE-leden de vragen, zoals gesteld in de
presentatie, toe.

-

De VVRE-leden geven mee om de centrale bijeenkomst niet te houden in Haarlem maar in het geografisch
midden van de 3 regio’s.

-

De opgestelde energiemixen moeten niet gaan frustreren met het opstellen van de RES-en.

-

Aandacht wordt gevraagd voor de situatie dat als de RES-en elders in het land niet op tijd gereed zijn het
gevaar dreigt dat RES HbA dan een deel van de opgaven toebedeeld krijgt.

-

De heer Bashara geeft aan dat er overleg is geweest met alle portefeuillehouders duurzaamheid. Er zal
eerdaags met Lelystad een overleg worden ingepland.

-

In VVRE van april komt de startnotitie terug en zal mevrouw Rasch de stand van zaken presenteren. Mevrouw
Rasch geeft aan dat in de startnotitie nog een paragraaf financiën en participatie/communicatie wordt
toegevoegd.
Bovenregionale samenwerking BAO

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

13. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN
Het BAO NHN kwam op 13 februari jl. bijeen. Een mondelinge terugkoppeling van hetgeen besproken is, is

gewenst.
Stukken:
13a concept-verslag BAO NHN 13 februari 2019 (volgt z.s.m.)
13b Nieuwsbrief BAO februari 2019 (volgt z.s.m.)
> Voorstel: Informatie-uitwisseling n.a.v. het BAO op 13 februari jl.
Opmerkingen:
-

Van gedachten wordt gewisseld over de vraag welke dossierhouders dit onderwerp het best kunnen oppakken.
Het onderwerp heeft raakvlakken met meerdere beleidsterreinen.

-

De voorzitter stelt voor dat de dossierhouders Wonen en EZ nader met elkaar overleggen over wie bestuurlijk
het initiatief gaat nemen bij dit onderwerp en wie namens WF deel gaat nemen in de HbA stuurgroep. In de
volgende VVRE-vergadering kan hier melding van worden gemaakt.

14. Rondvraag
Geen opmerkingen
15. Sluiting.

