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 4 juni 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), tot agendapunt 9 dhr. E. Struijlaart en
mw. E. Heutink (Enkhuizen), dhr. H. Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik), dhr. B. Beemster (Opmeer), dhr.
N. Slagter (Stede Broec), mw. D. Smink en mw. Y Swiers (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 dhr. J. Beekmans en dhr. D. van Doesburg (Bureau Stec), dhr. C. Brinkman
(ONHN) en mw. T. Klaver (Hoorn), bij agendapunt 4 dhr. T. Brockhoff (TwijnstraGudde), mw. K. Boon en E. Vos
(Hoorn), bij agendapunt 5 dhr. F. van Drimmelen en mw. J. Touw (Droge & Van Drimmelen) en dhr. E. Vos (Hoorn),
bij agendapunt 7 dhr. T. Arp (Medemblik), bij agendapunt 8 mw. B. Haubrich (Hoorn), bij agendapunt 9 dhr. K.
Brouwer (Medemblik),
Verhinderd: dhr. B. Nootebos (Stede Broec)

Agenda
1. Opening

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 VVRE 2 april 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 2 april 2020
Opmerkingen:
- Conceptverslag VVRE 2 april 2020:
* T.a.v. agendapunt 5 (Woonakkoord) verwijst dhr. Beemster naar de in het verslag genoemde opmerkingen
van Opmeer. Bij agendapunt 8 (Woonakkoord en Woondeal HbA) van de vandaag te houden vergadering
worden echter alleen de kanttekeningen van Medemblik genoemd. Wonen is een belangrijk onderwerp op de
agenda en niet alleen vanwege opmerkingen/kanttekeningen door gemeenten.
- Beide verslagen worden hierna zonder opmerkingen vastgesteld.

Ondernemende regio

dossierhouders Helling, Nederpelt, Heutink

3. Toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Westfriesland
In opdracht van de provincie Noord-Holland, de gemeenten en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 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 etc.).
Stukken:
3a Voorstel VVRE Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen
3b Hoofdrapport Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen NHN
3c Regiorapport Westfriesland
> Voorstel:

vaststellen van het rapport ‘Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen NHN’.

Opmerkingen:
- Dhr. Beekmans (STEC) geeft een presentatie over het rapport. Hij informeert de VVRE bestuurders over het doel
van het onderzoek, de gebruikte methodiek, de resultaten, de eerste conclusies en mogelijke vervolgstappen van
de gemeenten. De rapportage kan worden gebruikt voor o.a. prioritering en inzicht in ‘knoppen om aan te
draaien’.
- In het rapport staan niet alle bedrijventerreinen in de juiste kernen vermeld, dit wordt aangepast.
- De provincie heeft inmiddels bij diverse aanbieders ook een onderzoek uitgezet voor een kwantitatieve
behoefteraming.
- De rapportage kan samen met de genoemde kwantitatieve behoefteraming een belangrijke bouwsteen zijn
om richting én met de provincie de juiste afwegingen te kunnen maken, bijvoorbeeld als het gaat om verplaatsing
van binnenstedelijke bedrijventerreinen. De rapportage samen met de kwantitatieve behoefteraming is hierin van
meer toegevoegde waarde, dan de rapportage alleen.
- De voorzitter dankt dhr. Beekmans voor zijn presentatie.
- De VVRE kan instemmen met het voorstel van het rapport ‘Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen
NHN’.

Infrastructuur

dossierhouders Bashara, Beemster, Broeders

4. Mobiliteitsplan Holland boven Amsterdam
In opdracht van de regionale werkgroep Mobiliteit (bestaande uit een vertegenwoordiging uit verschillende
gemeenten, waaronder Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder en Hoorn) is TwijnstraGudde 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 om tot investeringen te komen voor bereikbaarheid en mobiliteit in de
regio.
Stukken:
4a Voorstel VVRE Mobiliteitsplan
4b Memo bereikbaarheidsvisie HbA
> Voorstel:

Kennis nemen van de presentatie “Stand van zaken Mobiliteitsvisie Holland boven Amsterdam”

Opmerkingen:
Dhr. Brockhoff (TwijnstraGudde) informeert de VVRE leden door een presentatie over de aanleiding van het
opstellen van de bereikbaarheidsvisie, het doel, het proces en de belangrijkste speerpunten, o.a. een snelle
verbinding met andere regio’s, duurzaamheid en leefbaarheid en HbA tot in de haarvaten bereikbaar. Voor de
zomer vindt nog een bestuurlijk gesprek plaats met de 18 HbA gemeenten over de Mobiliteitsvisie en over de
samenwerking.
De VVRE heeft kennis genomen van de presentatie met de volgende opmerkingen:
*
Dhr. Nederpelt vraagt of deze Mobiliteitsvisie in lijn is met de visie van wethouders Mobiliteit in
Westfriesland. Tevens pleit hij ervoor de wethouders duurzaamheid in Westfriesland bij dit proces te
betrekken.
Dhr. Bashara geeft hierbij aan dat het proces in eerste instantie vanuit mobiliteit wordt aangevlogen. In het
proces zal de breedte zeer zeker worden opgezocht.
*
Mw. Van Langen wijst op de ‘nostalgische’ beelden in de presentatie. Het is van belang dat de regio zich
richting de MRA juist flitsender presenteert.
Opgemerkt wordt dat in de PVVB de gedeputeerde heeft aangegeven het Mobiliteitsplan te zien als onderdeel van
een gezamenlijke Westfriese agenda.
De voorzitter dankt dhr. Brockhoff voor zijn presentatie.

Bovenregionale samenwerking
5. Lobby overleg D&vD
Bureau Droge & Van Drimmelen (hierna: D&vD) 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.

Opmerkingen:
- Dhr. Van Drimmelen informeert de VVRE over de lobby thema’s, de organisatie en de activiteiten van D&vD.

-

-

Actuele lobby thema’s zijn o.a. voorbereiding op verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021 (met veel aandacht
voor mobiliteit), totstandkoming van een regiodeal, de Woondeal HbA en het opzetten van een lobby coalitie voor
toerisme/recreatie. Voor agri wordt aangesloten bij bestaande lobby’s en het bedrijfsleven.
Dhr. Slagter informeert naar de mogelijkheid van een nationaal vervoersticket voor toeristen. Dhr. Van Drimmelen
benoemt in deze de lange processen. Derhalve wordt er nu eerst ingezet op een vervoersticket MRA richting HbA.
De VVRE heeft kennis genomen van de presentatie met de volgende opmerkingen:
* Er moet bij D&vD aandacht zijn voor de goede positie van Westfriesland in het stikstofdossier; Westfriesland
kan – door de lage uitstoot – in relatie tot het woondossier onderdeel uitmaken van een oplossing voor de
MRA.
* Op dit moment loopt de lobby structuur parallel met de BAO structuur. Op een aantal thema’s (o.a. cultuur,
verkeer & vervoer, duurzaamheid) wordt de coördinatie gemist en zijn er lacunes in de
communicatie. Ook het verkiezingsdocument opgesteld door het Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt hierbij
genoemd. Deze is niet door iedere bestuurder in Westfriesland ontvangen. Ook ervaart de VVRE in deze aan
de voorkant een gebrek aan ambtelijke en bestuurlijke afstemming in én voor Westfriesland.
Dhr. Van Drimmelen en mw. Touw lichten kort het proces van het verkiezingsdocument toe. De gemaakte
opmerkingen zullen zij meenemen richting de toekomst.
Na enige discussie constateert de voorzitter constateert dat in de VVRE behoefte bestaat aan een sterkere
verbinding met het BAO en het lobby-overleg. Deze verbinding dient aan de voorkant gelegd te worden, zowel
ambtelijk als bestuurlijk. Afgesproken wordt dit onderwerp te agenderen voor een volgend overleg, met ook
aandacht voor capaciteit. Hij dankt dhr. Van Drimmelen en mw. Touw voor de presentatie.

Infrastructuur
6. Overlast motoren (dijk)wegen (op verzoek van mw. Van de Pol)
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.

Opmerkingen:
- Mw. Van de Pol geeft een korte toelichting.
- Dhr. Beemster zou het verzoek wat stelliger formuleren; ‘aandacht vragen’ doet z.i. geen recht aan de overlast die
ervaren wordt.
- Dhr. Broeders wijst op de Handhavingsunit van de politie. Deze voeren in beperkte mate wel controles uit.
- Dhr. Slagter erkent het probleem, echter handhaving zal veel inzet vragen bij de Handhavingsunit. Prioritering is
daarbij belangrijk.
- De voorzitter stelt vast dat de VVRE zich kan vinden in een gezamenlijk verzoek. Omdat dit onderwerp onderdeel
uitmaakt van de portefeuille van de burgemeesters, zal dit verzoek namens de VVRE worden doorgeleid naar het
pho ABZ.
7. PvA 5G en actieplan WF & 5G (op verzoek van dhr. Nederpelt)
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 van gemeenten is om zich voor te bereiden. Uitgangspunt is dat daar waar mogelijk, zaken bovenregionaal
worden geregeld en taken door het 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 regio Westfriesland ambieert de rol
zelf in te kleuren aan de hand van een onderzoek naar Digitale Bereikbaarheid binnen het Westfriese beleid.
Stukken:
7a Voorstel VVRE Voorbereiding uitrol 5G regio WF
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.
Opmerkingen:
- Dhr. Nederpelt introduceert het onderwerp. De notitie wordt ook bestuurlijk afgestemd in de regio’s Alkmaar
en Kop van Noord-Holland.
- Dhr. Arp geeft een toelichting op het Plan van Aanpak en het bijbehorende actieplan voor het onderzoeken van de
rol van de 7 Westfriese gemeenten bij de uitrol van 5G. Wanneer de drie subregio’s akkoord gaan met het Plan
van aanpak, kan het BAO deze vaststellen en starten met de activiteiten.
- Dhr. Helling benoemt het belang van regionale afstemming, met name richting de marktpartijen.
- De voorzitter stelt vast dat de VVRE in de basis positief staat tegenover het Plan van Aanpak 5G (beslispunt 1)
onder voorbehoud van het bijbehorende actieplan en het goed definiëren van ‘onze’ eigen rol.
De VVRE heeft kennis genomen van het actieplan (beslispunt 2).

Wooneconomie en bouwen

dossierhouders Van der Ven, Van de Pol, Struijlaart

8. Woonakkoord en Woondeal HbA
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 HbA
> Voorstel:
1. kennis nemen van de opmerkingen van de gemeente Medemblik op het Woonakkoord WF deel 1;
2. kennis nemen van de Woondeal HbA.
Opmerkingen:
- Dhr. Strijlaart geef een toelichting op het voorstel. Het Woonakkoord is ter vervanging van het RAP. In het
Woonakkoord staat geen bovengrens aantal woningen maar een ondergrens (minimaal 900 woningen per jaar)
genoemd. Hij benadrukt dat het Woonakkoord een overeenkomst is tussen de provincie en de regio Westfriesland.
De Woondeal HbA is een bovenregionaal document. In deze deal gaat het om de grotere opgaven op het niveau
van geheel Noord-Holland Noord.
- Mw. Van der Ven voegt toe dat het Woonakkoord ook voor de provincie geen vrijblijvend document is. ‘We’
kunnen echt bouwen.
- Dhr. Nederpelt meldt dat er momenteel overleg plaatsvindt over de verblijfsrecreatie.
- De VVRE neemt kennis van de opmerkingen Medemblik op het Woonakkoord Westfriesland, deel 1 (Opgaven
2020-2025) en de Woondeal HbA met de volgende opmerkingen:
* In het Woonakkoord aandacht voor:
1. Bouwen in landelijk gebied ten behoeve van voldoende capaciteit voor de overloop uit de MRA
en het voldoen aan de lokale behoefte.
2. Recreatieterreinen; alleen niet-vitale recreatieterreinen kunnen worden omgevormd
naar een woonfunctie. Hierbij is ook een link met huisvesting arbeidsmigranten.
* In de Woondeal HbA moet duidelijk naar voren komen dat in Westfriesland minder stikstofbeperkingen
gelden. Dit mag alleen geen nadelen voor de agrarische sector opleveren.
- Dhr. Nederpelt roept de bestuurders allen op aanwezig te zijn bij de presentatie van het eindrapport
Verblijfsrecreatie op 17 juni a.s.

Water

Dossierhouders Helling, Luyckx, Van de Pol

9. Bestuursakkoord Water
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 is binnen het programma Waterketen met diverse projecten invulling
gegeven aan de opgave. Het is de bedoeling de nieuwe doelen op te nemen in een samenwerkingsovereenkomst en
deze 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 de VVRE.
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)
> 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 mw. Van de Pol te mandateren om namens de samenwerkingsregio Westfriesland het woord te
voeren.
Opmerkingen:
- Dhr. Brouwer geeft in een presentatie een toelichting op de beslispunten in het voorstel en de verdere inrichting
van het proces. Op 18 juni 2020 wordt de concept samenwerkingsovereenkomst behandeld in het bestuurlijk
overleg Noorderkwartier. Na de zomer volgt behandeling van het concept voor de deelregio Westfriesland in de
VVRE.
- In het voorstel bij punt 6 financiën is de bijdrage van Hoorn per abuis niet genoemd. Zij dragen echter wel bij.
- De inverdieneffecten moeten goed zichtbaar gemaakt worden.
- In dit dossier de gezamenlijkheid blijven uitstralen.
- De voorzitter constateert dat de VVRE kan instemmen met het voorstel. De VVRE is verheugd met de goede
samenwerking en de gezamenlijkheid die wordt uitgestraald.

Bovenregionale samenwerking
10. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierhouders Heutink, Nederpelt, Helling)
Het BAO vindt plaats op 5 juni 2020.
Stukken:
10a Agenda BAO 5 juni 2020
10b Bijlage 1 - Conceptverslag BAO 2 april 2020
10c Bijlage 2 - NHN Woondeal Brochure
10d Bijlage 3 - Plan van aanpak BAO uitrol 5G
10e Bijlage 4 - Memo regionale afstemming InvestMRA
10f Bijlage 5 - Bereikbaarheidsvisie HbA
10g Bijlage 6 - Conceptverslag Lobby overleg 9 april 2020
10h Bijlage 7 - Agenda Lobby overleg 11 juni 2020
10i Bijlage 8a - ONHN monitoringsrapport April 2020
10j Bijlage 8b - Monitoringsrapport Verslagen en memo's april 2020 NHN
10k Bijlage 9 - Notitie Verkiezingsprogramma's
10l Voorstel Westfriese monitor Corona
10m Opdrachtbevestiging monitor gevolgen coronavirus bedrijfsleven regio Westfriesland
10n Memo regionale afstemming InvestMRA
> Voorstel:

Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten

Opmerkingen:
- Op verzoek van de dossierhouders zijn stukken 10l t/m 10m (voorstel Westfriese monitor Corona en memo
regionale afstemming InvestMRA ter informatie nagezonden.

-

-

-

Notitie Verkiezingsprogramma’s (bijlage 9):
* De Westfriese vertegenwoordigers zullen de opmerkingen genoemd bij agendapunt 5 (Lobby-overleg D&vD)
overbrengen in het BAO van 5 juni.
* Voor strategische aansluiting bij de MRA, is het van belang om de ‘Hoornse lijn’ op de kaart te krijgen.
Ook moet in de notitie de regio Westfriesland meer naar voren komen. Dat is nu nog niet het geval.
* Eerder in deze vergadering is het bestuurlijke distributieproces als belangrijk aandachtspunt meegegeven.
Maar ook de bestuurders hebben huiswerk te doen om het document goed te laten landen.
Dhr. Helling verzoekt de bestuurders daarom actief te reageren op het document richting dhr. Pennink, voor
zover dit nog niet gebeurd is.
* Afgesproken wordt het verkiezingsdocument te agenderen voor de volgende VVRE vergadering.
Regionale afstemming InvestMRA:
* Na een ronde langs de gemeenten, kan worden vastgesteld dat - hoewel InvestMrA een belangrijke rol kan
spelen bij bijvoorbeeld het waterstof- en warmtetransitiedossier en het economisch belang evident zichtbaar is
dat de meeste gemeenten nu geen ruimte zien om financieel bij te dragen.
* Dhr. Helling geeft aan de mogelijkheid te willen onderzoeken om in een lichte constructie te participeren. Dit
zou Hoorn bij voorkeur in regionaal verband willen doen, maar er is alle begrip voor de terughoudendheid van
de andere gemeenten. Dhr. Nederpelt geeft aan dat het voor Medemblik ook nog geen gelopen koers is.
* Deze boodschap zal worden meegegeven aan de ambtelijke werkgroep.
Op verzoek van dhr. Beemster wordt het proces rondom inschrijving buitenlandse werknemers geagendeerd
voor een volgend VVRE.

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:
11a Agenda PVVB NHN 28 mei 2020
> Voorstel:

Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland.

Opmerkingen:
- Dhr. Bashara geeft een korte stand van zaken.
- De voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen zaken zijn voor bespreking of afstemming.
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.

Opmerkingen:
- De voorzitter stelt vast dat er geen zaken zijn voor bespreking of afstemming.

Overig
13. 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:
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.

Opmerkingen:
- Mw. Van de Pol informeert de VVRE over een aangenomen motie in de raad van Koggenland met betrekking tot de
Concept RES NHN. In deze motie verzoekt de raad het college om bij de 18 colleges en raden van de gemeenten
NHN:

*

-

-

actief te pleiten voor het verlagen van het bod voor de Concept RES NHN voor de regio Westfriesland van
1.191 TWh naar 0,23 TWh (de huidige bijdrage) én
* aan te geven dat op basis van de beschikbare informatie de raad van Koggenland vooralsnog afstand neemt
van de Concept RES NHN.
Dhr. Slagter pleit voor een lobbytraject ten behoeve van het uitdiepen van het Markermeer/IJmeer (i.v.m. groei
waterplanten en mogelijke klimaatverandering)
Dhr. Helling geeft aan dat er voor Corona een signaal is afgegeven bij gedeputeerde Loggen. Op dit moment vindt
er bestuurlijk overleg plaats met de provincie. Dhr. Nootebos is hierbij aangehaakt.
De VVRE heeft kennis genomen van de memo mededelingen.
Regionale afstemming woningbouwplannen Dovenetel en Tuindersweijde-Zuid. Er zijn geen opmerkingen gemaakt
t.a.v de woningbouwplannen.

14. Sluiting
Het volgende VVRE vindt plaats op 2 juli 2020.

