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Hoorn, 19 februari 2020

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
5 maart 2020 van 8.45 tot 11.30 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
Inloop

8.30 uur

1. Opening

8.45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken
2. Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 6 februari 2020
2b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 6 februari 2020
> Voorstel: vaststellen van de verslagen

8.50 uur

dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Duurzaamheid

3. Regionale Energiestrategie NHN
8.55 uur
Het proces rondom de RES is meerdere malen geagendeerd op de agenda van dit overleg. In
het bijgevoegde advies wordt een overzicht gegeven van de volgende stappen in de komende
periode. Door de programmamanager, mevrouw Odile Rasch zal een presentatie worden
verzorgd. Daarin zal aan de orde komen het concept van het concept bod, alsmede het
programma van de regionale raadsledenbijeenkomst.
Stukken:
3 Advies aan VVRE inzake RES NHN
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van presentatie over het concept van de concept RES
2. Akkoord te gaan met het vrijgeven van de atelier verslagen (na nog ambtelijke en
bestuurlijke check) en invalshoeken op de site van energieregionhn.nl
3. Akkoord te gaan met het programma over de Regionale Energiestrategie NHN van de
regionale raadsledenbijeenkomst 11 maart
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4. Ruimtelijke Adaptatie; resultaten stresstest en prioritering
9.55 uur
In 2050 dient Nederland helemaal 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.
De 7 Westfriese gemeenten werken met het Hoogheemraadschap (HHNK), de omgevingsdienst
(ODNHN) en andere stakeholders gezamenlijke aan de uitvoering van het plan van aanpak
Ruimtelijke adaptatie Westfriesland. Dat plan stelde u in maart 2019 vast.
Tijdens het proces worden een aantal stappen doorlopen, die eind 2020 moeten leiden tot
vastgesteld beleid en een uitvoeringsagenda. De eerste stap – de klimaatstresstest – is
ambtelijk afgerond. In die stap zijn de kwetsbaarheden in de regio in beeld gebracht. Inmiddels
is ambtelijk ook een start gemaakt met de tweede stap: de risicodialoog. In elke gemeente en
bij HHNK heeft onder leiding van adviesbureau Sweco een risicosessie plaats gevonden. In die
sessie hebben de deelnemers de aangetroffen kwetsbaarheden geprioriteerd op basis van een
inschatting van het risico (kans maal impact).
De resultaten worden nu met de VVRE-bestuurders gedeeld. Dit ter voorbereiding op een
besluit over de opgave en het ontwikkelen van een strategie voor de klimaatadaptatie.
Door de heer Koos Brouwer, beleidsadviseur Medemblik, en adviesbureau Sweco zal een
toelichting worden gegeven op resultaten van de klimaat-stresstest, de risicodialoog en de
verdere inrichting van het proces.
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen/opmerkingen

dossierhouders: allen

Samenwerking Westfriesland

5. Pact van Westfriesland 7.1
10.30 uur
Op 11 maart a.s. wordt het Pact besproken in de regionale raadsledenbijeenkomst te
Bovenkarspel. Tijdens dit agendapunt is er gelegenheid de stand van zaken van de
voorbereidingen voor deze bijeenkomst te bespreken.
Tevens is er gelegenheid tot kennismaken met de kwartiermaker en de communicatieadviseur
van het Pact, respectievelijk de heer Cees Roem en mevrouw Monique Botman.
Stukken:
5 Uitnodiging aan raadsleden voor Regionale raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020
>Voorstel: 1. Bespreken voorbereidingen raadsledenbijeenkomst
2. Kennismaking met kwartiermaker en communicatieadviseur

Bovenregionale samenwerking
6. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling
Gelegenheid terugkoppeling van het overleg op 7 februari jl.
Stukken:
6 Verslag BAO 7 februari 2020

10.50 uur

> Voorstel: bespreken inbreng vanuit Westfriesland
7. PVVB Noord-Holland Noord
11.00 uur
In de Statenvergadering van 9 maart 2020 zal Jeroen Olthof naar verwachting geïnstalleerd
worden als de nieuwe gedeputeerde mobiliteit.
De volgende reeks bestuurlijke overleggen staan voor eind mei gepland en zullen dan ook weer
plaatsvinden. De eerste bestuurlijke overleggen zullen dan naar verwachting in het teken staan
van kennismaken. Vervolgens zal kunnen worden nagedacht over de vorm van het PVVB
overleg in de komende periode.
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland
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8. Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord
11.10 uur
De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur is gepland op woensdag 11 maart a.s.
Stukken:
8 Agenda AB Omgevingsdienst NHN 11 maart 2020 (wordt nagezonden)
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland

Overig
9. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
11.20 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:
9a Memo Mededelingen VVRE 5 maart 2020
9b Update provinciaal stikstofoverleg 5 februari 2020
9b1 Bijlage: concept PvA Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Noord-Holland (regietafel)
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
10. Sluiting.

11.30 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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