“DE RADEN AAN ZET – 2019/5”
UITNODIGING REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
25 september 2019
20.00-22.00 uur
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 25 september a.s. vindt plaats in Het Postkantoor, Hoofdstraat 17,
1611 AA Bovenkarspel. Vanaf 19.45 uur is de inloop, om 20.00 uur start het programma.
Voor de bijeenkomst zijn raadsleden, commissieleden, collegeleden en gemeentesecretarissen van
alle Westfriese gemeenten uitgenodigd. Ook worden leden van Provinciale Staten uitgenodigd.
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
Raadsledenpodium
Aankondiging motie CDA over starterswoningen en behoud jonge mensen voor de regio.
Overdracht wegen door het Hoogheemraadschap
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in de 7 Westfriese gemeenten circa 510
km wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom in beheer. Een deel van de wegen is bij zowel
de gemeente als het Hoogheemraadschap in beheer. Door deze versnipperde beheersituatie is het
voor de gebruikers en omwonenden niet altijd duidelijk van wie een weg is en waar een klacht of
vraag ingediend kan worden. Ook komt het voor dat een gemeente haar mobiliteitsbeleid of
ruimtelijke plannen niet optimaal kan uitvoeren, omdat niet alle betreffende wegen in haar beheer
zijn. De gemeenten zijn met het Hoogheemraadschap in onderhandeling over de overdracht van de
wegen aan de gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het proces en is er
gelegenheid tot vragen. De laatste brief hierover is bij deze agenda gevoegd.
Dit raakt het thema wonen en leefbaarheid uit het Pact van Westfriesland 7.1.
Pact van Westfriesland en VNG-congres 2020
Ingegaan wordt op de stand van zaken m.b.t. de realisering van een concept-uitvoeringsprogramma van het Pact 7.1 en de betrokkenheid van de raden. Er wordt een korte schets
gegeven van het proces en de momenten waarop de raden aan zet zijn.
Daarnaast vindt er een terugkoppeling plaats betreffende de voorbereiding van het VNG-congres in
2020. Ook hier wordt aandacht geschonken aan de betrokkenheid van de raden.
De laatste brief hierover is bij deze agenda gevoegd.
Dit raakt het thema vrije tijd uit het Pact van Westfriesland 7.1.
Westfries Energiekompas (WEK)
Westfriesland heeft in het Pact van Westfriesland 7.1 de ambitie vastgesteld om in 2040
energieneutraal te zijn. Dat is een forse opgave. Realisatie van deze ambitie vraagt zowel om
grootschalige energiebesparing (het verminderen van de vraag), het verduurzaming van het
gebruik als het vergroten van het aanbod van duurzame energie. De raden kozen bij de vaststelling
van het Pact van Westfriesland 7.1 nadrukkelijk voor verbreding; verbreding van de sectoren maar
ook verbreding van verschillende vormen van energie. Stap voor stap gaan we deze ambitie
realiseren.
De afgelopen maanden zetten we de eerste vervolgstap hiervoor met het opstellen van het
Westfries Energiekompas (WEK). Dit kompas gaat begin oktober ter vaststelling naar de raad,
gelijktijdig met de startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN).
De RES NHN zien we als één van de instrumenten om de ambitie energieneutraal Westfriesland
2040 te realiseren. Hoe wij dat gaan doen willen wij op deze avond met u delen. Dit agendapunt
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bestaat uit een plenair gedeelte waarin we u informeren. En, een interactief deel waarin u op basis
van stellingen uw mening kunt geven, maar ook uw vragen kunt stellen.
Een toelichtende brief wordt nog ter beschikking gesteld voorafgaand aan deze regionale
bijeenkomst.
Dit raakt het thema energietransitie en klimaatadaptatie uit het Pact van Westfriesland 7.1.
Luchtvaartnota
De komende jaren gaat het Kabinet over er drie belangrijke luchtvaart onderwerpen een besluit
nemen. Daarbij gaat het achtereenvolgend om de luchtvaartnota, luchthaven Lelystad en de
herziening van het luchtruim. Deze besluiten worden apart van elkaar genomen in de periode 2019
- 2023.In september komt als eerste de luchtvaartnota in de inspraak. We willen u informeren over
de inhoud en de keuzes die er uit voortvloeien. Bovenal willen we uw reacties verzamelen opdat die
kunnen worden meegenomen in een zienswijze op de luchtvaartnota. De luchtvaartnota is de lange
termijnvisie (2020-2050) van het Kabinet op de luchtvaartontwikkeling in Nederland. Een zeer
complex dossier. Gezien de lange looptijd streeft het Rijk naar een beleid met een adaptief
karakter, dat - naar mate de tijd verstrijkt en onzekerheden toenemen - kan meebewegen met de
dan geldende actualiteit. Gevolg daarvan is dat de Luchtvaartnota op (de meeste) onderdelen een
abstract karakter zal kennen. We gaan op 25 september een vertegenwoordiger van de
Rijksoverheid uitnodigen om een korte toelichting te geven op de keuzemogelijkheden die de
Luchtvaartnota geeft. Daarnaast is er ruimte ingepland om de Stichting Minder Hinder boven West
Friesland kort het woord te geven. Afsluitend worden meningen vanuit de vergadering verzameld
die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van een zienswijze.
Dit raakt het thema wonen en leefbaarheid uit het Pact van Westfriesland 7.1
Programma:
19.45 uur
Inloop en ontvangst met koffie/thee
20.00 uur

Opening en mededelingen
Opening door avondvoorzitter Ronald Wortelboer, burgemeester van de gemeente
Stede Broec.

20.05 uur

Raadsledenpodium

20.15 uur

Overdracht wegen door het Hoogheemraadschap
Wethouder Beemster (Opmeer en lid van de stuurgroep overdracht wegen) verzorgt
de inleiding. De heren Kerssens (Hoogheemraadschap NK) en Van der Vaart
(Hoorn) verzorgen de presentatie.

20.45 uur

Pact van Westfriesland en VNG-congres 2020
Door burgemeester J. Nieuwenburg (Pact) en projectleider M. van der Horst
(VNG-congres 2020)

21:00 uur

PAUZE (netwerkmoment)

Onderstaande dossiers worden parallel georganiseerd.
21:15 uur

Westfriese Energie Kompas
Wethouder Broeders (Drechterland) opent dit onderdeel namens de regio
Westfriesland. Berenschot verzorgt de presentatie.

21:15 uur

Luchtvaartnota
Door wethouder Bashara (Hoorn) als bestuurlijk trekker van dit dossier voor de
regio Westfriesland.

22.00 uur

Netwerkborrel

Aanmelden
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen van deze bijeenkomst vragen wij iedere
deelnemer zich aan te melden. Aanmelden kan vóór 20 september 2019 via het aanmeldformulier
op HTTP://tinyurl.com/raadsledenavond
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Met vriendelijke groet,
de griffiers Westfriesland,
Jan Commandeur (Drechterland)
Petra Tromp (Koggenland)
Erik Lankman (Enkhuizen)
Mark Versteeg (Opmeer)
Menno Horjus (Hoorn)
Afra Reus (Medemblik)
Yvonne Hermans (Stede Broec)
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