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 november 2019
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter), dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos (Drechterland), dhr. A. Helling (Hoorn),
mw. C. van de Pol (Koggenland), mw. E. Heutink en dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen), dhr. H. Nederpelt (Medemblik),
dhr. B. Beemster (Opmeer), dhr. B. Nootebos en N. Slagter (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink
(secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 mw. O. Rasch (programmamanager RES) en mw. C. Bakker, bij agendapunt
5 dhr. M. Muntinga (kwartiermaker Invest MRA) en bij agendapunt 5 en 6 dhr. E. Vos (Hoorn)
Verhinderd: mw. M. van der Ven (Hoorn), mw. A. van Langen (Medemblik)

Agenda/Organisatie
Inloop
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de heer Helling welkom, die de heer Tap opvolgt.

Organisatie/huishoudelijke zaken
2.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag VVRE 3 oktober 2019
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vergaderschema 2020
Het streven is erop 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, OD 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
Met het vergaderschema wordt ingestemd.

Duurzaamheid
4.

dossierhouders Bashara, Broeders en Nederpelt

Regionale Energie Strategie NHN
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.
Stukken:
4 Informatie over bestuurlijke besluitvorming en doorkijk naar RES 1.0
> Voorstel: kennisnemen van de schriftelijke informatie en toelichting van de programmamanager.

Opmerkingen:
- Mw. Rasch geeft een toelichting op de voortgang en de bijgevoegde informatie.
- Diverse bestuurders geven aan het onvoldoende te vinden als de colleges de concept-RES slechts ‘vrijgeven’.
- Er zal enige besluitvorming in de colleges moeten hebben plaatsgevonden voordat raadsleden en anderen
hierop gaan reageren. Voorkomen moet worden dat colleges tegen elkaar uitgespeeld worden.
- De term ‘wensen en bedenkingen’ heeft een juridische lading die in deze situatie mogelijk minder past.
- Het is gewenst een gezamenlijke toelichtende brief van de colleges aan de raden/raadsleden en andere
betrokkenen te sturen.
- Mw. Rasch geeft aan dat nog diverse aspecten niet beschikbaar zijn voor besluitvorming in de colleges.
Vandaar het voorstel om de colleges de concept-RES alleen vrij te laten geven.
- De voorzitter stelt voor toch de colleges het concept te laten vaststellen waarbij dan nadrukkelijk zal worden
aangetekend dat nog een aantal ‘blackspots’ zullen moeten worden uitgewerkt. De stuurgroep RES komt 13
november weer bijeen. Hij zal de opvattingen van de VVRE dan inbrengen.
- Dhr Slagter herinnert aan zijn vragen over het CO2 rendement. Weten we nu voldoende waar we mee bezig
zijn? Voorkomen moet worden dat we straks weer zaken moeten terugdraaien.
- De voorzitter stelt dat de regio’s opdracht hebben gekregen om binnen bepaalde kaders maatregelen voor te
bereiden. Ongetwijfeld weten we over enige jaren weer meer dan nu, maar nu niets doen is geen optie.

Economie
5.

dossierhouders Heutink, Nederpelt en Helling

Invest MRA
In het VVRE-overleg van april is een presentatie geweest 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 er meer bekend over de
opvatting van de provincie en Amsterdam en kan een update worden gegeven over Invest MRA. Desgewenst
kan 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.
Opmerkingen:
- Dhr. Muntinga geeft een toelichting op de stand van zaken.
- Het Fonds van Invest MRA zal aangewend worden voor investeringen op het gebied van energietransities en
duurzaamheid. Financieringsbehoefte is er voor projecten van 2 tot 5 mln. euro.
- De financiële middelen uit het fonds worden uitgeleend en komen uiteindelijk weer terug. Wel dient rekening
gehouden te worden met jaarlijkse rentelasten en risico’s.
- Beoogde start is 2020.
- Dhr Slagter verwacht dat de risico’s groot zullen zijn. Anders zou ‘de markt’ wel voor financiering zorgen.
- Dhr Muntinga geeft aan dat t.a.v. deze investeringen nog sprake is van onvolwassen markten. De
ontwikkelingen van die markten gaan langzamer dan maatschappelijk gewenst is. Vandaar Invest NL en
Invest MRA.
- De voorzitter dankt dhr. Muntinga voor zijn toelichting. De VVRE wacht het vervolg met belangstelling af.

Bovenregionale samenwerking BAO
6.

dossierhouders: Heutink, Nederpelt en Helling

Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA
Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te wisselen en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland.
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
c. Agendering BAO komende periode

> Voorstel: kennisnemen van het verslag en de toelichting hierop van de dossierhouders en bespreken
inbreng vanuit Westfriesland.
Opmerkingen:
- De definitieve agenda BAO 20 november is nog niet beschikbaar. De vertegenwoordigers WF in het BAO
komen voor dit overleg nog bijeen.
- Dhr. Beemster meldt dat hij betrokken is bij overleg van de regio NHN met de provincie over de
stikstofproblematiek. Er zijn ideeën om tot een stikstofbank te komen. In het BAO 20 november zullen
hierover mededelingen worden gedaan. Eventuele voorstellen voor acties zullen uiteraard eerst aan de
regionale portefeuillehoudersoverleggen worden voorgelegd voordat tot uitvoering zal worden overgegaan.
- Geconstateerd wordt dat in Westfriesland op dit moment geen projecten stilliggen als gevolg van de
stikstofproblematiek. De suggestie wordt gedaan als provincie ook nog eens naar de normen te kijken.

Overig
7.

Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
7a Memo Mededelingen VVRE 7 november 2019
7b Memo V&D locatie, Hoorn
7c
Brief regio Westfriesland aan Regiegroep MRA
7d Zienswijze Plan MER Luchtruimherziening, 22 oktober 2019
Voorstel:

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

Opmerkingen:
- Regionale afstemming Nieuwbouwplan Grote Noord Hoorn: De gemeente Hoorn maakt melding van dit plan.
Informatie is bij de stukken gevoegd. De overige gemeenten hebben geen bezwaar tegen het plan.
- Dhr. Nederpelt attendeert op de behandeling in de Tweede Kamer maandag a.s. van de aangekondigde
korting op de verhuurderheffing bij nieuwbouw. Deze wordt alleen toepasbaar in de schaarstegebieden en
niet Westfriesland. Hij stelt voor als regio hierop via de politieke partijlijnen naar ‘Den Haag’ te reageren. Hij
zal de overige leden VVRE nog nadere informatie toesturen.
- Dhr. Broeders gaat graag in VVRE-verband in gesprek over 5G. Het is gewenst e.e.a. regionaal te bezien.
Afgesproken wordt dat dit onderwerp in een volgende vergadering aan de orde komt aan de hand van een
memo waarin de diverse aspecten worden toegelicht. Dhr. Broeders neemt hiertoe het initiatief.
- Dhr. Nootebos wijst op de discussie in de regio over woningtoewijzing. Hij stelt voor de bestaande afspraken
nog eens te bezien. Afgesproken wordt dat de regionale dossierhouders wonen dit op zullen pakken. Zij
zullen een memo voorbereiden die dan in een volgend overleg zal kunnen worden besproken.
- Dhr. Nederpelt meldt dat volgend jaar de nieuwe REA zal worden vastgesteld en dan onderdeel van het Pact
zal zijn. Zijn voorstel om de huidige REA te laten doorlopen totdat de nieuwe gereed is krijgt de instemming
van de overige VVRE-leden.
8.

Sluiting

