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 4 april 2019
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. J. Broeders (Drechterland),
mw. E. Heutink (Enkhuizen), dhr. B. Tap t/m agendapunt 8 (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland),
dhr. D. Kuipers (t/m agendapunt 4) en dhr. H. Nederpelt (Medemblik), 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 dhr. D. van de Vaart (Hoorn), bij agendapunt 5 mw. O. Rasch
((programmamanager RES NHN), bij agendapunt 5 tot en met 7 mw. C. Bakker (Hoorn), bij agendapunt 8 dhr. K.
van Seeters (Provincie Noord-Holland), dhr. J. Bos (Amsterdam) en mw. P. Taams (Hoorn).
Verhinderd: dhr. B. Beemster (Opmeer)

Agenda/Organisatie
1.

Inloop

2.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

3.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
3a Conceptverslag VVRE 7 maart 2019
3b Conceptverslag gezamenlijk VVRE-Madivosa 7 maart 2019
Voorstel: vaststellen van de verslagen.
Opmerkingen:
- De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

Infrastructuur
4.

Overdracht wegen Westfriesland
In de zeven 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 zeven 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.
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.
Opmerkingen:
- Dhr. Bashara en dhr. Van der Vaart lichten de voortgang van de overdracht van wegen toe.

-

Naar aanleiding van de geuite zorg over de ambtelijke capaciteit en de planning, geeft dhr. Van de Vaart
aan dat de eerder gegeven einddatum 1 januari 2021 nog steeds het streven is.
De raden zullen goed meegenomen moeten worden in het proces. Het is daarbij van belang dat er dan
wel voldoende en de juiste informatie beschikbaar is.
Dhr. Bashara benadrukt dat de overdracht uiteindelijk onvermijdelijk is. Door de huidige acties blijft de
regio zelf aan zet.
De suggestie wordt gedaan om bij het overleg met HHNK de verantwoordelijkheid over het recreatiewater
te betrekken.
De voorzitter stelt voor als het proces wat verder gevorderd is, het HHNK uit te nodigen in de VVRE. Hij
constateert dat wordt ingestemd met het informeren van de raadsleden zoals voorgesteld.

Duurzaamheid
5.

Regionale Energiestrategie voor Westfriese gemeenten
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.
Stukken:
5 Concept startnotitie Regionale Energiestrategie
Voorstel: Instemmen met de conceptstartnotitie Regionale Energiestrategie
Opmerkingen:
- Mw. Rasch geeft een toelichting op de concept-startnotitie en gaat daarbij in op de planning.
- Het is gewenst om te komen tot een zekere bandbreedte bij het bepalen van de regionale opgave. De
opgave ligt landelijk vast, maar regionaal nog niet. Het is mogelijk dat van de regio Westfriesland door
Rijk en provincie meer gevraagd wordt in verband met de ruimtelijke mogelijkheden.
- Het is van belang dat de raden goed geïnformeerd worden over de regionale opgave met een gedegen
onderbouwing, haalbare ambities en juiste formulering. Dit laatste om spraakverwarring over de regionale
opgave te voorkomen. In het raadsvoorstel zal ook moeten worden aangegeven dat raadsleden in maart
betrokken waren bij het opstellen van de WES.
- Er bestaat bereidheid in verband met de ruimtelijke mogelijkheden van de regio om extra te investeren in
de landelijke opgave. Daar tegenover staat dat de regio dan wel mag verwachten dat er oog is voor de
uitdagingen waar de regio voor staat (o.a. woningbouw, infrastructuur). In de op te stellen documenten zal
dit nog beter moeten doorklinken. Ook mag het niet zo zijn dat de regio door haar inspanningen nu, later
a.h.w. wordt ‘gestraft’ met extra opgaves.
- Mw. Bakker meldt dat er nog diverse kennisbijeenkomsten zullen worden georganiseerd door de provincie
voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren.
- De voorzitter concludeert dat er ingestemd kan worden de conceptstartnotitie met inachtneming van de
gemaakte opmerkingen. Deze zullen nog verwerkt worden in de op te stellen documenten (startnotitie,
raadsvoorstel).

6.

Quick Scan Bodem en Ondergrond in gemeentelijke omgevingsvisies
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.
Stukken:
6a Advies VVRE BOGO traject
6b Presentatie VNG Bodem en Ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisie
Voorstel:

Kennisnemen van het inzetten van de quick scan Bodem en Ondergrond in de
Gemeentelijke Omgevingsvisies van VNG/Deltares binnen de zeven Westfriese

gemeenten.
Opmerkingen:
- Mw. Bakker geeft een korte toelichting.
- De bestuurders nemen kennis van het inzetten van de quick scan.
7.

Duurzaam Ondernemend Westfriesland
Vooruitlopend op de besluitvorming over het Pact van Westfriesland 2.0 willen de dossierhouders
Duurzaamheid en die van Economie alvast uitvoering geven aan de samenwerking Duurzaam Ondernemend
Westfriesland. Hiermee willen de dossierhouders MKB-bedrijven 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
Voorstel:

Instemmen met het samenwerkingsvoorstel Duurzaam Ondernemen Westfriesland

Opmerkingen:
- De voorzitter constateert dat wordt ingestemd het voorstel.
- Dhr. Kalthoff tekent aan dat de instemming van Opmeer onder voorbehoud is van goedkeuring door de
raad van het nieuwe Pact van Westfriesland.

Economie
8.

Invest-NL en het traject Invest-MRA
Invest-NL is een staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op terreinen van maatschappelijke
transities. Denk aan energietransitie, circulaire economie of mobiliteit. Invest-NL 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.
Voorstel:

Kennisnemen van de stand van zaken rond Invest-NL en het traject rond Invest-NL en
het traject rond Invest-MRA

Opmerkingen:
- De heren Van Seeters en Bos geven een presentatie en update over Invest-NL en Invest-MRA.
Ingegaan wordt op de aanleiding, wat Invest-MRA gaat doen en wat ze nadrukkelijk niet gaan doen. De
beoogde start is het 1e kwartaal van 2020.De regio wordt uitgenodigd eventuele relevante projecten te
melden.
- Dhr. Tap stelt voor de besluitvorming door ‘de grote spelers’ in deze, Amsterdam en de provincie, af te
wachten alvorens in de regio definitief te beslissen over deelname. De dossierhouders zullen de
ontwikkelingen volgen en het onderwerp wederom agenderen in dit overleg zodra daartoe aanleiding is.

Bovenregionale samenwerking BAO
9.

Bestuurlijke Afstemmingsoverleg NHN
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
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 geeft een toelichting op de agenda. Hij meldt de bestuurlijke taakverdeling met
betrekking tot het dossier huisvesting buitenlandse werknemers.
- Over de structuur van de bovenregionale samenwerking en de vertegenwoordiging vanuit Westfriesland
bestaat regelmatig enig ongemak. De voorzitter stelt voor dat de agendacommissie desgewenst
aangevuld met de huidige Westfriese vertegenwoordigers in het BAO, een gespreksnotitie voorbereidt
voor een volgende VVRE-vergadering.
- De BAO-stukken zullen in het vervolg worden verzonden aan alle VVRE-leden.

Overig
10
.

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:
10 Memo Mededelingen VVRE 4 april 2019
Voorstel:

kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.

Opmerkingen:
- Dhr. Nootebos herinnert aan de presentatie in de vorige bestuursperiode over collectieve asbestsanering.
Geconstateerd wordt dat er behoefte bestaat om hieraan wederom aandacht te besteden. Hij zal hiertoe
het initiatief nemen.
- De voorzitter maakt melding de ontwikkelingen bij de RUD. Afgesproken wordt de RUD regelmatig terug te
laten komen op de agenda.
11
.

Sluiting

