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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
4 april 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is besloten dat het
overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaatsvindt van 08:45 tot 12:00 uur.

Agenda
1. Opening

08:45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a conceptverslag VVRE 2 april 2020
2b conceptverslag gezamenlijk Madivosa / VVRE 2 april 2020
> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 2 april 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 2 april 2020

Ondernemende regio

08:45 uur

dossierhouders Helling, Nederpelt, Heutink

3. Toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Westfriesland
08:55 uur
In opdracht van de provincie Noord-Holland, de gemeenten en het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord heeft bureau Stec een rapport geschreven over de toekomstbestendigheid van
de bedrijventerreinen in Noord-Holland en de regio Westfriesland. Dit onderzoek is een
quickscan waarmee op hoofdlijnen de economische prestatie en toekomstbestendigheid van
een groot aantal terreinen is beoordeeld. De uitkomsten kunnen startpunt zijn voor het inzetten
van specifieke maatregelen, maar de noodzaak daarvan is van meer zaken afhankelijk dan de
economische prestatie en toekomstbestendigheid die in deze quickscan worden gemeten (denk
aan ligging van een terrein, de sociaaleconomische waarde voor een kern waar het terrein
gelegen is, et cetera).
Bureau Stec geeft een presentatie over het rapport.
Stukken:
3a Voorstel VVRE Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen
3b Hoofdrapport Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen NHN
3c Regiorapport Westfriesland
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> Voorstel: Vaststellen van het rapport ‘Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen’.

dossierhouders Bashara, Beemster, Roos

Infrastructuur

4. Mobiliteitsplan Holland boven Amsterdam
09:25 uur
In opdracht van de regionale werkgroep mobiliteit (bestaande uit een vertegenwoordiging uit
verschillende gemeenten, waaronder Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder en Hoorn) is
TwynstraGudde begin 2020 gestart met het opstellen van de bereikbaarheidsvisie HbA. Het
doel is om de regio HbA op de kaart te zetten bij provinciale, nationale en eventueel ook
Europese partners, met als doel tot investeringen te komen voor bereikbaarheid en mobiliteit in
de regio.
TwynstraGudde geeft een toelichting op het proces en de eerste inhoudelijke speerpunten.
Stukken:
4a Voorstel VVRE Mobiliteitsplan
4b Memo bereikbaarheidsvisie HbA
>Voorstel: Kennis nemen van de presentatie “Stand van zaken Mobiliteitsvisie Holland boven
Amsterdam”

Bovenregionale samenwerking

5. Lobby overleg D&vD
09:55 uur
Bureau Droge & Van Drimmelen verzorgt de lobbyactiviteiten voor Holland boven Amsterdam.
De heer Frans van Drimmelen geeft een presentatie over de werkzaamheden van het bureau
en de lobbyactiviteiten voor onze regio.
>Voorstel: Kennis nemen van de presentatie

dossierhouders Bashara, Beemster, Roos

Infrastructuur

6. Overlast motoren (dijk)wegen (op verzoek van mw. Van de Pol)
10.15 uur
De laatste weken wordt in toenemende mate meldingen ontvangen van bewoners die overlast
ervaren van motoren, met name op de dijkwegen. Deze overlast bestaat uit geluid- en
snelheid, met een verminderd gevoel van leefbaarheid en veiligheid tot gevolg.
Stukken:
6 Voorstel VVRE Overlast motoren dijkwegen
> Voorstel: Namens de 7 Westfriese gemeenten een verzoek bij de politie in te dienen om
aandacht te vragen voor handhaving op geluid en snelheid van motoren
Korte pauze 5 minuten

7. PvA 5G en actieplan WF & 5G (op verzoek van dhr. Nederpelt)
10:30 uur
Het Rijk heeft besloten dat 5G landelijk wordt uitgerold. De uitrol van 5G bestaat uit beschikbaar
stellen en veilen van frequentiebanden door het Rijk en het benutten van deze frequenties met
5G-techniek door de telecombedrijven. De taak voor gemeenten is om zich voor te bereiden.
Uitgangspunt is dat daar waar mogelijk, zaken bovenregionaal worden geregeld en taken door
Ontwikkelingsbedrijf NHN worden opgepakt. Waar dit niet mogelijk of gewenst is, wordt ruimte
gegeven om onderdelen regionaal of per gemeente in te vullen.
De paragraaf ‘ambitie en rol gemeente onderzoeken’ is daarom eruit gelicht, de West Friese Regio
ambieert om de rol zelf in te kleuren aan de hand van een onderzoek naar Digitale Bereikbaarheid
binnen het West Friese beleid.
Stukken:
7a Voorstel VVRE Voorbereiding uitrol 5G regio WF
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7b Plan van Aanpak 5G regio NHN
7c Actieplan Uitrol 5G WF
>Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het Plan van Aanpak 5G regio NHN
2. Kennis te nemen van het bijbehorende actieplan met betrekking tot het onderzoeken
van rol WF7 bij uitrol 5G

Wooneconomie en bouwen

dossierhouders Van der Ven, Van de Pol, Struijlaart

8. Woonakkoord en Woondeal HbA
10:55 uur
Op 2 april heeft de VVRE kennis genomen van het woonakkoord WF, deel 1 de Opgaven
(bijlage 1). Zes gemeenten kunnen zich vinden in het eerste deel van het woonakkoord. De
gemeente Medemblik heeft kanttekeningen geplaatst. Daarnaast is de afgelopen weken
intensief gewerkt aan een Woondeal met het Rijk door de drie regio’s in Holland boven
Amsterdam, provincie en Woningmakers. In deze Woondeal geven regio HbA en de provincie
Noord-Holland de grootste opgaven weer, wordt de huidige, innovatieve wijze van
samenwerking om deze opgaven aan te pakken toegelicht en wordt afgesloten met een
overzicht van concrete maatregelen waarvoor wij de hulp van het rijk vragen. De scope van de
Woondeal is gericht op locaties waar de meer grootschalige ontwikkelingen moeten
plaatsvinden. De scope van de afzonderlijke regionale woonakkoorden ligt meer op de
woningbouwprogrammering van de regio.
Stukken:
8a Voorstel VVRE Woonakkoord opgaven
8b Concept Woonakkoord opgaven 2020-2025
8c Woondeal NHN
>Voorstel:
1. Kennis nemen van de opmerkingen van de gemeente Medemblik op het Woonakkoord
WF deel 1
2. Kennis nemen van de Woondeal HbA

dossierhouders Helling, Luyckx, Van de Pol

Water

9. Bestuursakkoord Water
11:15 uur
In 2020 loopt het Bestuursakkoord Water af. Op basis van dit akkoord hebben de 28
gemeenten boven het Noordzeekanaal, het Hoogheemraadschap HNK en drinkwaterbedrijf
PWN zich verenigd in de zgn. werkregio Noorderkwartier. Zij hebben intensief samen gewerkt
om de kostenstijging te beperken, de kwaliteit van de werkprocessen te verbeteren en de
personele kwetsbaarheid te verminderen. De basis ligt in de deelregio’s. Westfriesland is één
van de vijf deelregio’s. Daar hebben we met diverse projecten binnen het Programma
waterketen invulling gegeven aan de opgave. Het is de bedoeling de nieuwe doelen op te
nemen in een samenwerkingsovereenkomst en die eind 2020 te ondertekenen. In de afgelopen
maanden hebben de partijen input verzameld en verwerkt tot een concept overeenkomst. Op
18 juni is rond dit concept een bestuurlijk overleg Noorderkwartier gepland.
Daarnaast delen we graag de samenwerkingsresultaten over 2019 met het VVRE.
De heer Koos Brouwer, beleidsadviseur Medemblik, geeft een toelichting op het document en
de verdere inrichting van het proces.
Stukken:
9a Voorstel VVRE Nieuwe doelen Waterketen na 2020
9b Bijlage 1a - Concept resultaten regionale monitor BaW 2019 – Noorderkwartier
9c Bijlage 1b - Concept resultaten regionale monitor BaW 2019 – Westfriesland
9d Bijlage 2 – Concept Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst (v2)
9e Bijlage 3 - Regionale afspraken SWK en bijdrage RA (def)
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>Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord Water,
aan de hand van de (concept)rapportage ‘Regionale voortgangsmonitor 2019’ volgens
bijlage 1
2. Kennis te nemen van de concept samenwerkingsovereenkomst 2021-2030 volgens
bijlage 2
3. Een gezamenlijke reactie op de concept samenwerkingsovereenkomst te formuleren, als
input voor het Bestuurlijk overleg waterketen Noorderkwartier op 18 juni
4. Dossierhouder Van de Pol te mandateren om namens de samenwerkingsregio
Westfriesland het woord te voeren

Bovenregionale samenwerking
10. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling) 11.35 uur
Het BAO vindt plaats op 5 juni 2020. Stukken worden nagezonden zodra beschikbaar.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
11. PVVB Noord-Holland Noord
Op initiatief van de voorzitter VVRE is dit overleg geagendeerd zodat er gelegenheid is voor
Westfries bestuurlijk vooroverleg.
De vergadering van het PVVB vond plaats op 28 mei 2020.
Stukken:
11 Agenda PVVB NHN 28 mei 2020
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland
12. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
De vergadering van het Algemeen Bestuur vond plaats op 11 maart 2020. Het verslag van dit
overleg is momenteel nog niet beschikbaar.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
Overig
13. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
11:45 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:
13a Memo Mededelingen VVRE 4 juni 2020
13b Regionale afstemming woningbouwplan Dovenetel
13c Regionale afstemming woningbouwplan Tuindersweijde-Zuid
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
14. Sluiting

12:00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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