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Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
7 november 2019 van 8.45 tot 11.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
Inloop

8.30 uur

1. Opening

8.45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken
2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag VVRE 3 oktober 2019

8.50 uur

> Voorstel: vaststellen van het verslag
3. Vergaderschema 2020
8.55 uur
Het streven is er op gericht het bestuurlijk overleg zo efficiënt mogelijk te organiseren.
De systematiek van reservedata is daarom gehandhaafd. Deze zullen worden benut als de
bestuurlijke actualiteit dit vereist.
Evenals vorig jaar is voor de planning van de vergaderdata contact gezocht (naast uiteraard de
“eigen” bestuurssecretariaten) met diverse andere (boven)regionale bestuurlijke overleggen om
overlap te vermijden. Afstemming heeft plaatsgevonden met GGD Hollands Noorden,
WerkSaam, RUD NHN, RPA NHN, Recreatieschap Westfriesland, Westfries Archief, BAO NHN,
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de PVVB. Volledigheidshalve zijn de geplande vergaderdata ook
ter kennis gebracht aan de secretariaten van de VNG en de G40.
Stukken:
3 Vergaderschema VVRE/Madivosa 2020
> Voorstel: instemmen met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2020

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

2/3

dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Duurzaamheid

4. Regionale Energie Strategie NHN
9.00 uur
Besluitvorming rondom de RES startnotitie is grotendeels binnen de gemeenten afgerond. Het
RES proces richt zich nu op de stappen ‘opstellen van scenario’s’ en ‘lokale verrijking’. In het
VVRE-overleg op 5 december komt het procesontwerp voor de lokale verrijking aan de orde.
Vervolgens vindt bestuurlijk afstemming plaats en besluitvorming door colleges en raden voor
het concept bod.
Tijdens deze vergadering zal door Odile Rasch, programmamanager RES, een toelichting
worden gegeven op de voortgang en de bijgevoegde informatie.
Stukken:
4 Informatie over bestuurlijke besluitvorming en doorkijk naar RES 1.0
> Voorstel: Kennisnemen van de schriftelijke informatie en toelichting van de
programmamanager.

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

Economie

5. Invest MRA
9.30 uur
In het VVRE-overleg van april is een presentatie gegeven over Invest NL en het traject Invest
MRA. Afgesproken is toen dat zodra er meer zicht is op de opstelling van de provincie en de
gemeente Amsterdam nader gesproken kan worden over betrokkenheid/deelname van
Westfriesland / NHN. Inmiddels is meer bekend over de opvatting van de provincie en
Amsterdam en kan een update worden gegeven over Invest MRA.
In deze vergadering zal Marc Muntinga, kwartiermaker Invest MRA, een toelichting geven op de
stand van zaken. Desgewenst kan vervolgens voor een volgende vergadering door de
dossierhouders een voorstel worden voorbereid over mogelijke betrokkenheid van
Westfriesland.
> Voorstel: Kennisnemen van de update van de kwartiermaker en gedachtewisseling over het
Vervolg

Bovenregionale samenwerking BAO

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

6. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA
10.00 uur
Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te wisselen en de inbreng te bespreken vanuit
Westfriesland. Agenda en andere relevante stukken worden nagezonden zodra deze
beschikbaar zijn.
a. Terugblik op BAO 10 oktober jl.
Stukken:
6a conceptverslag BAO 10 oktober 2019
b. BAO 20 november 2019
In het BAO op 20 november komen o.m. aan de orde: Werkbezoek aan Den Haag, presentatie
over Invest MRA, presentatie Regiodeal.
Stukken:
6b Agenda BAO 20 november 2019 (wordt nagezonden)
c. Agendering BAO komende periode
> Voorstel: kennisnemen van het verslag en de toelichting hierop van de dossierhouders en
bespreken inbreng vanuit Westfriesland
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Overig
7. Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag)
10.30 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:
7a Memo Mededelingen VVRE 7 november 2019
7b Memo V&D locatie, Hoorn
7c Brief regio Westfriesland aan Regiegroep RMA
7d Zienswijze Plan MER Luchtruimherziening, 22 oktober 2019
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
8. Sluiting.

11.00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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