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 maart 2020
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter), dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos (Drechterland), mw. M. van der Ven
(vanaf agendapunt 4) en dhr. A. Helling (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. E. Struijlaart en mw. E.
Heutink (Enkhuizen), dhr. H. Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik), dhr. B. Beemster (Opmeer), dhr. B.
Nootebos en N. Slagter (Stede Broec), mw. D. Smink en mw. Y Swiers (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 mw. O. Rasch (Programmamanager RES NHN), dhr. J. Schilling (CE Delft) en
mw. C. Bakker (Hoorn), bij agendapunt 4 dhr. M. Steenstra (Adviesbureau Sweco) en dhr. K. Brouwer
(Medemblik), bij agendapunt 5 dhr. C. Roem (Kwartiermaker Pact WF) en mw. M. Botman (Communicatieadviseur
Pact WF)

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Organisatie/huishoudelijke zaken
2.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 6 februari 2020
2b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 6 februari 2020
> Voorstel: vaststellen van de verslagen
Opmerkingen:
- Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 6 februari
N.a.v. agendapunt 2 (Pact van Westfriesland):
Er is enige onduidelijkheid over de passage over de financiële middelen van het Pact. Dit zal nog worden
nagevraagd bij de projectleiding.
-

Beide verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

Duurzaamheid
3.

dossierhouders Bashara, Broeders & Nederpelt

Regionale Energiestrategie NHN
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 de 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.

Opmerkingen:
-

Op verzoek van dhr. Bashara (als lid van de Stuurgroep RES NHN) neemt dhr. Helling voor dit agendapunt
het voorzitterschap waar.

-

Dhr. Bashara leidt het onderwerp in. Mw. Bakker geeft een toelichting op de planning tot 31 maart.

Belangrijke data zijn 17 maart (bestuurlijk overleg 7 dossierhouders voorbereiding bestuurlijke afstemming
RES NHN), 20 maart en 27 maart (bestuurlijke afstemming concept RES NHN).
-

Mw. Rasch en dhr. Schilling informeren de bestuurders vervolgens over de nog te nemen stappen richting
een definitieve concept RES begin juli, diverse belangrijke data in het proces (stap 4), de 3 scenario’s en het
conceptadvies wat nu voorligt. Benadrukt wordt dat dit concept een tussenstap is; er is nog veel af te
wegen.

-

mevr. Van de Pol geeft aan in Koggenland ‘niet weg te komen’ met geheimhouding tot eind april en dat ook

-

Mw. Rasch benadrukt dat dit concept van het concept RES een tussenstap is; er is nog veel af te wegen.

niet te doen
-

Mevr. Heutink geeft aan dat het ingewikkelde is dat delen van kaarten niet herkenbaar zijn in kleuren en
feitelijk onjuist en onvolledig. En daarmee wordt aan de allerbelangrijkste voorwaarden voor het goed
verlopen van dit proces, namelijk gedeelde uitgangspunten en analyse, niet is voldaan. Kennisnemen is
derhalve een niet goed te beantwoorden vraag. Verder wordt nog opgemerkt dat het water tot aan de kusten
als zoekgebied in te plannen niet acceptabel is

-

De VVRE stemt in met beslispunt 1 en 3 in het advies. Voor beslispunt 3 wordt afgesproken de kaarten zoals
nu gepresenteerd niet mee te sturen.

-

Met betrekking tot het vrijgeven van de atelierverslagen (beslispunt 2) vindt een discussie plaats over o.a.
participatie, draagvlak en keuzes. Mevr. Heutink geeft aan de kaart is deze onvolledige en incorrecte vorm
niet te willen vrijgeven. Geconcludeerd wordt dat de atelierverslagen vooralsnog niet worden
vrijgegeven. Op 17 maart wordt hier bestuurlijk verder over gesproken.

4.

-

Ieder geeft ambtelijk zijn punten mee voor toetsing in eigen colleges voor de bespreking op 17 maart.

-

Het is van belang te komen tot een gezamenlijk RES-aanbod in regio NHN.

Ruimtelijke Adaptatie; resultaten stresstest en prioritering
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 gezamenlijk 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.
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen/opmerkingen
Opmerkingen:
-

Dhr. Brouwer en dhr. Steenstra geven een toelichting op de resultaten van de klimaatstresstest, de
risicodialoog en de volgende stappen in het proces.

-

Naar aanleiding van de presentatie wordt een aantal vragen beantwoord.

-

De voorzitter dankt de beide heren voor de duidelijke uitleg.

Samenwerking Westfriesland
5.

dossierhouders: allen

Pact van Westfriesland 7.1
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

Opmerkingen:
-

De voorzitter heet dhr. Roem en mw. Botman welkom. Zij stellen zich beiden kort voor. Tot 1 juli zullen zij
zich inzetten voor het Pact op hun specifieke terreinen w.o. het Uitvoeringsplan, de governance, financiering
en het vormgeven van de communicatie op korte én lange termijn.

-

In afstemming met de projectleider zijn zij aanwezig tijdens de regionale bijeenkomst en hebben vooral een
observerende rol.

-

Over de regionale raadsledenbijeenkomst wordt nog kort de rol van de betrokken wethouders als
gespreksbegeleiders per thema als belangrijke aandachtspunt aangestipt.

Bovenregionale samenwerking
6.

Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA

(dossierhouders Heutink, Nederpelt & Helling)

Gelegenheid terugkoppeling van het overleg op 7 februari jl.
Stukken:
6 Verslag BAO 7 februari 2020
> Voorstel: bespreken inbreng vanuit Westfriesland
Opmerkingen:
-

Naar aanleiding van de opmerkingen over Invest MRA in het verslag van het BAO attendeert dhr. Slagter
erop dat er in de VVRE tot nu toe geen afspraken zijn gemaakt over de vervolgrichting. Ieder voor zich kan
een keuze zijn, maar dit dient wel regionaal te worden afgestemd. Afgesproken wordt dit in de eigen colleges
te bespreken en dit onderwerp zo nodig te agenderen voor een volgende VVRE-vergadering. Dhrn. Slagter,
Broeders en mw. Heutink pakken dit samen op.

7.

PVVB Noord-Holland Noord
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
Opmerkingen:
-

Voorafgaand aan het eerste bestuurlijke overleg zal de Westfriese vertegenwoordiging in de PVVB
kennismaken met dhr. Olthof. Belangrijke (aandachts)punten voor dit gesprek kunnen worden meegegeven
aan dhr. Bashara.

8.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur is gepland op woensdag 11 maart a.s.
Stukken:
8 Agenda en stukken Omgevingsdienst NHN 11 maart 2020
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland
Opmerkingen:
-

Dhr. Bashara vraagt aandacht voor het agendapunt Stemverhoudingen. Hij acht behandeling in het
aankomende AB te vroeg. Deze discussie over de systematiek van de stemverhoudingen moet zorgvuldig
gevoerd worden, rekening houdend met nuances en gevoeligheden. De VVRE deelt deze mening.
Afgesproken wordt dhr. Bashara dit zal aangeven in het AB.

-

Dhr. Bashara geeft een toelichting op de laatste stand van zaken rondom de taakvermindering van Schagen.

Overig
9.

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:
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.

Opmerkingen:
-

De VVRE heeft kennisgenomen van de memo mededelingen.

-

Gebiedsplan Wieringermeer
Dhr. Helling attendeert op het recentelijk verzonden verslag van het overleg van de dossierhouders met
Hollands Kroon. Mw. Van Langen voegt toe dat de 750 Ha zoekgebied MER-plichtig is en binnenkort

worden de contouren van het zoekgebied bekend. Verder wordt gemeld dat de Wieringermeer een nieuw plan
ter inzage heeft gelegd voor uitbreiding met 35 HA bedrijventerrein. N.a.v. de eerder verstuurde mail wordt nog
opgemerkt dat de wethouder van Wieringermeer Theo Meskers heet, met een s erachter.

Verder heb ik opgemerkt dat Medemblik wil dat een eventueel woonakkoord en/of woondeal
voldoende ambtelijk wordt voorbesproken alvorens het voor komt te liggen in de VVRE.

-

Opening toeristisch seizoen
Dhr. Helling informeert de VVRE-bestuurders dat de opening van het toeristische seizoen plaatsvindt op 8
april, in aanwezigheid van de gedeputeerde. Tijdens deze opening is ook de lancering van de GoudenEeuw
app. Het voorstel is dat het onderhoud vanuit gemeente Hoorn gaat gebeuren. Dit wordt nog afgestemd met
de bestuurlijke dossierhouders.

-

Woonakkoord Westfriesland
De drie dossierhouders zijn onlangs op gesprek geweest bij de nieuwe gedeputeerde verantwoordelijk voor
wonen. De RAP zal worden vervangen door een nieuw Woonakkoord. Het concept wordt op korte termijn
verzonden naar de VVRE bestuurders. Het is belangrijk dat dit akkoord door alle 7 Westfriese gemeenten
gedragen wordt. De ambtelijke werkgroep is al meegenomen in het concept. Mevr. Van Langen merkt op dat
Medemblik wil dat een eventueel woonakkoord en/of woondeal voldoende ambtelijk wordt voorbesproken
alvorens het voor komt te liggen in de VVRE.

-

Provinciale Omgevingsverordening
In verband met een gezamenlijke zienswijze van de regio’s Kop van NH en Westfriesland wordt afgesproken
dit onderwerp te agenderen voor de volgende VVRE-vergadering. Deze zienswijze moet vóór 10 april
ingediend.

-

Uitnodiging Waterplan Provincie NH 7 mei 2020
Op verzoek van Dhr. Nootebos graag agenderen voor de volgende VVRE-vergadering.

10.

Sluiting

