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 5 december 2019
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter), dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos (Drechterland), dhr. A. Helling en mw.
M. van der Ven (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland), 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 3 dhr. N. Meester (ONHN), agendapunt 4 mw. B. Haubrich (Hoorn),
agendapunt 5 mw. H. Brameijer (Medemblik)
Verhinderd: mw. E. Heutink (Enkhuizen), mw. A. van Langen (Medemblik)

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Organisatie/huishoudelijke zaken
2.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 7 november 2019
2b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 7 november 2019
> Voorstel: vaststellen van het verslag
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

Duurzaamheid
3.

dossierhouders Bashara, Broeders en Nederpelt

Meerjarenprogramma Energietransitie bedrijventerreinen Westfriesland
In het Pact van Westfriesland 7.1 stelden de Westfriese gemeenten de opgave voor een energieneutraal
Westfriesland 2040 vast. Op dit moment ligt het Westfries Energiekompas ter vaststelling bij alle Westfriese
raden. In 2020 komt Westfriesland met een programma om de komende jaren uitvoering te geven aan deze
opgave. Het verduurzamen van de Westfriese bedrijventerreinen vormt hier onderdeel van.
Stukken:
3a Advies Meerjarenprogramma Energietransitie bedrijventerreinen Westfriesland
3b Notitie Meerjarenprogramma Verduurzamen bedrijventerreinen Westfriesland
> Voorstel:
1. Instemmen met de opzet van het Meerjarenprogramma Energietransitie
Bedrijventerreinen Westfriesland;
2. Instemmen met de verdere uitwerking van het Meerjarenprogramma Energietransitie
Bedrijventerreinen Westfriesland, conform het hierin opgenomen plan van aanpak.
Opmerkingen:
-

Dhr. Meester geeft een toelichting op het programma. Er liggen kansen voor de regio en met het
voorliggende programma staat de voorbereiding om deze te benutten goed in de steigers. Met de
stakeholders zijn goede afspraken gemaakt. Het programma biedt de mogelijkheid flexibel in te spelen op
ontwikkelingen.

-

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen door bestuurders wordt aandacht besteed aan onder meer de
betrokkenheid van de ondernemersverenigingen, de rol van Liander, de handhaving op de wettelijke eisen
voor energiebesparing en de betrokkenheid van de agrarische sector.

-

De voorzitter concludeert dat VVRE kan instemmen met het voorstel.

dossierhouders Struijlaart, Van der Pol en Van der Ven

Wonen
4.

Woonakkoord regio Westfriesland en provincie Noord-Holland
Op 18 september heeft een bestuurlijk kennismakingsgesprek met Cees Loggen (gedeputeerde provincie NoordHolland) plaats gevonden. Hierin is door beide partijen de ambitie uitgesproken om een woonakkoord tussen de
provincie en de regio te maken. De provincie wil dit met alle regio’s gaan oppakken. Met de regio Westfriesland
willen ze een voorbeeld stellen. In het Pact 7.1 wordt deze wens geborgd. Met de provincie is een Nota
verkenning inhoud en proces voor het woonakkoord opgesteld. In de nota staat aangegeven welke
processtappen worden genomen en op welke punten afspraken gemaakt gaan worden. Deze nota wordt ter
kennisname aangeboden aan het VVRE zodat alle wethouders wonen bekend zijn met het komende proces. Aan
de leden wordt gevraagd of zij vooraf punten willen meegeven die zij terug willen zien in het woonakkoord en
die nog niet benoemd zijn in de Nota verkenning.
Stukken:
4a Advies nota Verkenning Woonakkoord Westfriesland 2020-2025, 14 november 2019
4b Nota Verkenning Woonakkoord Westfriesland 2020-2025, 14 november 2019
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de nota verkenning inhoud en proces woonakkoord Westfriesland.
2. Aangeven welke punten u wilt benoemen in het woonakkoord welke niet is benoemd in de
Nota verkenning.
Opmerkingen:
-

Mw. Van der Ven geeft mede namens de andere regionale dossierhouders een korte toelichting en vraagt of
nog elementen in de nota Verkenning Woonakkoord ontbreken.

-

Dhr. Struijlaart meldt ter aanvulling dat de provinciale ambitie om als eerste met Westfriesland tot een
akkoord te komen spoort met de Westfriese ambitie om met spoed woningen te bouwen.

-

Dhr. Nederpelt vraagt in het akkoord onder meer aandacht voor minder bureaucratie ter versnelling van de
woningbouw, meer aandacht voor de leefbaarheid van de (kleine) kernen en een vitaal platteland,
huisvesting jongeren in kleine kernen, subsidiemogelijkheden voor het versnellen van woningbouw buiten
stedelijk gebied, bijdrage provincie aan startersleningen en omvorming van niet-vitale vakantieparken.

-

Dhr. Nootebos attendeert op de recent vastgestelde Woonvisie en Structuurschets. Ter voorbereiding
hiervoor zijn toen diverse aspecten uitgebreid bediscussieerd. Z.i. is het niet de bedoeling dit nu volledig te
herhalen.

-

Dhr. Beemster pleit er voor de RAP en het Westfries vooruitdenken onderdeel te maken van het
woonakkoord. Dat is volgens hem op dit moment te vrijblijvend verwoord. Daarnaast doet ook hij een aantal
suggesties aan de hand die meegenomen kunnen worden in het Woonakkoord. Zo wijst hij onder meer op de
bij de botsproeven richting Omgevingsverordening benoemde regionale afstemming en de belangenafweging
tussen beschermingsgebieden en bevordering van woningbouw ten behoeve van leefbaarheid van kleine
kernen. Daarnaast voelt ook Beemster voor de woorden van Nederpelt in relatie tot de niet-vitale
vakantieparken.

-

Dhr. Struijlaart geeft aan dat de regionale dossierhouders bij de voorbereiding van het woonakkoord het
landelijke gebied nadrukkelijk op het netvlies hebben. Hij acht het niet gewenst de problematiek van de
vakantieparken te verknopen met het woonakkoord. Uiteraard zullen bij het verder ontwikkelen van een
woonakkoord eerder vastgestelde beleidsdocumenten worden betrokken.

Economie
5.

dossierhouders: Heutink, Nederpelt en Helling

Eindmeting Regionale Economische Agenda Westfriesland

9.50 uur

De Regionaal Economische Agenda (REA) van Westfriesland loopt eind 2019 af. I&O voerde de eindevaluatie uit.
De aanbevelingen worden meegenomen in het Pact van Westfriesland 7.1.
Dit voorstel start met de onderbouwing van het advies. Daarna geeft het achtergrondinformatie. Het eindigt met
een samenvatting & conclusies uit de evaluatie. De eindevaluatie zelf start met een samenvatting en
aanbevelingen.
Stukken:
5a Advies aan VVRE inzake Eindmeting REA WF
5b Voortgang REA WF
5c rapportage Eindmeting REA WF
> Voorstel:
1. Kennisnemen van de eindmeting REA;

2. Aanbevelingen overnemen in de uitvoeringsagenda van het Pact van Westfriesland 7.1;
3. De REA te verlengen tot het moment waarop vanuit het Pact 7.1. een nieuwe REA start;
4. Deze eindmeting ter informatie aan uw raden te sturen.
Opmerkingen:
-

Dhr. Nederpelt geeft een toelichting.

-

Dhr. Slagter meldt dat Stede-Broec voor 2020 € 6.800 minder beschikbaar heeft voor de REA.

-

Dhr. Beemster geeft aan dat ook Opmeer nog niet besloten heeft de bijdrage in 2019 volledig te continueren
in 2020 en Opmeer daar de discussie over wil voeren in relatie tot het uitvoeringsprogramma PACT.

-

Dhr. Helling en dhr. Nederpelt doen de suggestie echte keuzes te maken bij de besluitvorming over de
uitvoering van het Pact 7.1 en tot die tijd het programma even te laten doorlopen.

-

Mw. Brameijer geeft aan dat als nu niet conform voorstel wordt besloten tot doorgaan met de REA er geen
(voldoende) middelen voor 2020 zijn. Gevolg kan zijn dat we dan als regio subsidies missen omdat er geen
middelen zijn voor cofinanciering.

-

Dhr. Struijlaart zegt begrip te hebben voor de financiële problemen bij sommige gemeenten, maar heeft zorg
over deze ontwikkeling. De kracht van Westfriesland zit nu juist in het eensgezind samen optrekken. Die
wordt ondermijnd als niet iedereen helemaal (financieel) meedoet.

-

Dhr. Broeders wijst er op dat als gemeenten niet de volledig benodigde bijdrage beschikbaar stellen maar
afwachten tot besluitvorming over het Pact in feite het ene gat met het andere wordt gedicht.

-

De voorzitter constateert dat op dit moment onzeker is of in 2020 voldoende middelen beschikbaar zullen zijn
voor uitvoering van de REA. Het is daarom onwenselijk nu in te stemmen met het voorstel. Hij stelt voor het
voorstel aan te houden en vraagt de regionale dossierhouders nog eens te bezien hoe nu te handelen.

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 20 november jl.
Stukken:
6 conceptverslag BAO 20 november 2019 (wordt nagezonden)
b. Agendering BAO komende periode
Het eerstvolgende overleg is 7 februari 2020
> Voorstel: kennisnemen van het verslag en de toelichting hierop van de dossierhouders en
bespreken inbreng vanuit Westfriesland.
Opmerkingen:
-

Het conceptverslag BAO 20 november is nog niet beschikbaar en kon dus niet worden nagezonden.

-

Dhr. Nederpelt doet kort verslag van het overleg op 20 november.

-

Mw. Van der Ven meldt dat ten aanzien van wonen de bovenregionale samenwerking op dit moment beperkt
is tot kennisuitwisseling. De drie regio’s varen hun eigen koers.

-

Ontwikkelingen zoals het Woonakkoord tussen Westfriesland en provincie mogen niet worden vertraagd door
eventuele discussies op bovenregionale schaal.

-

Afgesproken wordt dat bij het overleg over 5G dhr. Broeders en dhr. Nederpelt Westfriesland zullen
vertegenwoordigen. Ambtelijke ondersteuning kan door Medemblik worden geleverd.

Overig
7.

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:
7a Memo Mededelingen VVRE 5 december 2019
7b Memo Toetsing afwegingskader woningbouwplan Julianaweg, Hensbroek
7c Concept verslag Stuurgroep RES NHN 13 november 2019 (nagezonden)
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.

Opmerkingen:
-

Dhr. Nederpelt doet kort verslag van het overleg in de stuurgroep Pact 7.1 op 4 december jl.

-

Dhr. Nootebos vraagt aandacht voor de dreigende extra structurele lasten als gevolg van de invoering van
de Omgevingswet. Hij stelt voor als Westfriese gemeenten bij het VNG, IPO en UvW er op aan te dringen tot
financiële oplossingen, zodat de wettelijke invoering niet leidt tot een lastenverzwaring voor de inwoners.
De overige bestuurders stemmen hiermee in. De regionale dossierhouders RO nemen hiertoe het voortouw.

-

De regionale dossierhouders RO bereiden een brief aan de raden voor over het proces van de provinciale
omgevingsverordening.

-

Mw. Van de Pol stelt het woningbouwplan Julianaweg Hensbroek aan de orde. Hoewel het ambtelijk overleg
hierover nog niet volledig is afgerond doet zij een dringend beroep op de collega-bestuurders om in te
stemmen met dit plan. Zij is het eens met de constatering dat de voorbereiding geen schoonheidsprijs
verdient en zegt dat nog gewerkt zal worden aan een nadere onderbouwing op onderdelen.
Met inachtneming hiervan gaat VVRE akkoord met het plan.

-

Dhr. Slagter stelt voor gezamenlijk uit te zoeken wat de effecten zijn van stiltegebieden op de omgeving.
Vragen van andere bestuurders zijn in dit verband: Wat kan nog en wat niet? Wat zijn de juridische
consequenties? Hoe verhoudt zich e.e.a. met de leefbaarheid van kleine kernen?
Afgesproken wordt dat dhr. Slagter het initiatief zal nemen voor een vervolgdiscussie in een volgend VVREoverleg.

8.

Sluiting

