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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
5 november 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus vindt het overleg
door middel van videobellen met Microsoft Teams plaats van 08:45 tot 12:15 uur.

Agenda
1. Opening

08:45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 1 oktober 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 1 oktober 2020

08:50 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 1 oktober 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 1 oktober 2020

Ondernemende regio

dossierhouders Helling, Nederpelt, Heutink

3. Monitor Corona effecten bij bedrijven
08:55 uur
De Corona maatregelen hebben een groot effect op het Westfries bedrijfsleven. De Westfriese
gemeenten, het Ontwikkelingsbedrijf NHN en onder andere WerkSaam hebben de afgelopen
maanden veel maatregelen genomen om de ondernemers in de regio zo goed mogelijk te
informeren en helpen. Om voor de langere termijn inzicht te krijgen in beleidsmaatregelen is
een monitor bij het bedrijfsleven zinvol. Daarom besloot de VVRE voor de zomer tot het houden
van een enquête (corona monitor) onder het Westfriese bedrijfsleven. De resultaten van de
eerste meting zijn bekend.
Stukken:
3a Voorstel VVRE Right monitor
3b Rapportage onderzoek gevolgen coronacrisis voor ondernemers in Westfriesland
>Voorstel:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de 1e corona monitor Westfriesland.
2. De volgende monitor te houden in het najaar van 2020.
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4. MKB werkplaats digitalisering
09:15 uur
Ruim 99% van alle bedrijven in Noord-Holland Noord (NHN) is midden- en kleinbedrijf (mkb)
en is daarmee de motor van de regionale economie en arbeidsmarkt. Uit een landelijk
onderzoek in 2017 blijkt dat nog maar ca. 15% van het mkb digitale diensten levert.
Digitalisering kan helpen bij verhoging productiviteit, verduurzaming en bedrijfsvoering
toekomstbestendig maken. De coronacrisis maakt digitale dienstverlening nog belangrijker. Met
de voorgestelde mkb werkplaats digitalisering wordt er een koppeling gemaakt tussen mkbbedrijven en onderwijs. Studenten met kennis van digitalisering en innovatie helpen mkb
bedrijven met hun digitaliseringsvraagstukken. Het opzetten van de MKB werkplaats sluit goed
aan op de verschillende opgaves zoals opgenomen in het Pact 7.1 Westfriesland. Het past goed
bij de beoogde MKB-strategie met aandacht voor digitalisering, verduurzaming en innovatie.
Door de samenwerking met Greenport draagt het tevens bij aan de opgave toekomstbestendige
agrisector en de koppeling met MKB-strategie. Door de ervaring die studenten op kunnen doen
ontstaat er een betere aansluiting tussen de arbeidsmarkt en onderwijs. Afhankelijk van de
vraagstukken waarmee ondernemers komen, kan de digitalisering ook helpen bij de energie- en
klimaatneutraal in 2040.
Stukken:
4a Voorstel VVRE MKB werkplaats digitalisering
4b Presentatie werkplaats NHN WF gemeenten
>Voorstel:
1. Gezamenlijk met partners een mkb werkplaats digitalisering op te zetten.
2. Vanuit de “REA-gelden” 2020, 2021 en 2022 een bedrag van € 33.333,- per jaar hiervoor
beschikbaar te stellen en dit op te nemen in de begroting hiervan.

dossierhouders Nederpelt, Broeders

Infrastructuur /Digitalisering

5. Rol voor regio WF bij uitrol 5G
09:40 uur
In juni heeft de VVRE besloten om de taken, daar waar mogelijk en gewenst, bovenregionaal te
regelen en door Ontwikkelingsbedrijf NHN op te laten pakken. Waar dit niet mogelijk of
gewenst is, wordt ruimte gegeven om onderdelen regionaal of per gemeente in te vullen. De
Westfriese regio heeft daarop besloten de rol bij de uitrol van 5G zelf in te kleuren aan de hand
van een onderzoek naar de meerwaarde van (verbetering van) de digitale bereikbaarheid
binnen het Westfriese beleid.
Zowel de ambitie die de regio in het Pact 7.1 heeft benoemd als de uitspraken vanuit de
regionale beleidsgroepen leiden tot de conclusie dat de regio Westfriesland vanuit een
maximale rol wil gaan opereren. Op basis van het onderzoek is deze maximale rol dus ambtelijk
en bestuurlijk de gewenste variant. De maximale rol hoort bij de ambitie ‘Gemeente wil
voordelen van digitale bereikbaarheid realiseren voor alle inwoners en bedrijven in de
gemeente en zet zich daarvoor in’.
Stukken:
5a Voorstel VVRE 5G
5b Adviesrapport uitrol 5G Westfriesland
>Voorstel:
1. Voor de regio WF akkoord te geven om de uitrol van 5G vanuit de Maximale Rol uit te
voeren.
2. Deze rol en het bijbehorende uitrolscenario uit te werken in een Plan van Aanpak.
3. Voor de uitvoering daarvan regionaal de daarvoor noodzakelijke middelen € 40.000
beschikbaar te stellen. De kosten worden verdeeld per gemeente naar rato (inwoneraantal).

Duurzaamheid
dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt
6. Actieagenda circulair Westfriesland
10:05 uur
Westfriesland wil een circulaire economie samen met ondernemers, organisaties en overheden
aanjagen en opbouwen. Daarvoor heeft de VVRE op 5 september 2019 ingestemd met het
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actieplan circulair NHN. Op voorwaarde dat als de andere twee regio’s niet meedoen,
Westfriesland dit zelf oppakt. Dat heeft de regio gedaan. De strategie en de actieagenda zijn tot
stand gekomen door de samenwerking binnen Duurzaam Ondernemend Westfriesland
In het Pact 7.1 staat de ambitie dat Westfriesland in 2040 energieneutraal wil zijn. Een
circulaire economie is een belangrijk onderdeel om deze ambities te halen. De actieagenda
Circulair Westfriesland sluit aan bij de thema’s energietransitie & klimaatadaptatie en
ondernemen & economie van het Pact 7.1. De route naar energieneutraal werken we nader uit
in het uitvoeringsprogramma energieneutraal Westfriesland 2040
Stukken:
6a Voorstel VVRE Actieagenda circulair WF
6b Actieagenda CEWF 2020-2022
>Voorstel:
1. De strategie en actieagenda circulair Westfriesland 2020-2022 vast te stellen.
2. Voor de uitvoering een bedrag van € 157.000 vast te stellen, en deze naar rato van
hoeveelheid inwoners te verdelen over de Westfriese gemeenten (zie financiële
aspecten).
===================Korte pauze============================
7. Het plan van aanpak naar RES 1.0 deelregio Westfriesland
10:25 uur
Over de concept RES NHN heeft besluitvorming in de colleges plaatsgevonden. Alle
gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen uit te spreken.
Om van de concept RES tot een RES 1.0 te komen worden verschillende stappen genomen om
met belanghebbende en betrokken partijen onder meer de ontvangen reacties, alternatieve
plannen en visies en de wensen en bedenkingen tegen elkaar af te wegen. Dit wordt verwerkt
in een zgn. reactienota. Deze reactienota vormt een belangrijke basis voor de RES 1.0. De
planning is erop gericht dat de gemeenteraden de RES 1.0 voor 1 juli 2021 vaststellen.
Daarnaast wordt ook een start gemaakt voor het concretiseren van de zoekgebieden.
In de concept RES is een aantal zoekgebieden in Westfriesland opgenomen. Deze zoekgebieden
zijn richtinggevend voor het bod naar het rijk maar de haalbaarheid, wenselijkheid en invulling
moet nader onderzocht worden. Om de stap te kunnen maken naar de uitwerking en
concretisering van zoekgebieden is een plan van aanpak opgesteld.
We hebben in het Pact van Westfriesland afgesproken dat de regio in 2040 energieneutraal is.
Dat betekent dat in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan
duurzame energie. De RES Noord-Holland Noord is één van de instrumenten om dit voor elkaar
te krijgen vooral voor het gedeelte duurzame opwekking.
Stukken:
7a Voorstel VVRE vaststelling plan van aanpak RES
7b Plan van aanpak naar RES 1.0 Westfriesland
7c Bestuurlijke planning
>Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de RES en onderdeel duurzaamheid in het Pact van
Westfriesland.
2. Vaststellen van het plan van aanpak naar RES 1.0 deelregio Westfriesland

Wooneconomie en Bouwen
dossierhouders Van der Ven, Struijlaart
8. Woonakkoord Westfriesland 2020-2025
10:55 uur
De Westfriese woningmarkt heeft prioriteit. Door de enorme krapte op de woningmarkt is de
urgentie groot. Ook de huidige vergrijzing en ontgroening (jongeren die de regio verlaten) heeft
een negatief effect op de leefbaarheid en vitaliteit van de regio en daarmee een negatief
economisch effect. De regio wil zich blijven ontwikkelen. De regio zet stevig in op het extra
bouwen van woningen. Met voorliggend woonakkoord wordt met de provincie overeengekomen
hiervoor gerichte acties te gaan uitvoeren. Hierbij wordt ook de samenwerking met de
marktpartijen (ontwikkelaars en corporaties) gezocht. Na ondertekening van het akkoord volgt
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de komende vier jaar de uitvoering.
In het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland is als actie opgenomen om een
woonakkoord op te stellen.
Stukken:
8a Voorstel VVRE Woonakkoord
8b Bijlage 1 Woonakkoord 2020 - 2025
8c Bijlage 3 Woonakkoord kaart
8d Bijlage 3a Afwegingskader wonen Westfriesland
8e Bijlage 3b Toelichting Afwegingskader wonen Westfriesland
8f Bijlage 4 Verslag Marktconsultatie 26 aug 2020
8g Bijlage 5 Financiering Woonakkoord
>Voorstel:
1. Vaststellen van het woonakkoord WF 2020-2025
2. De colleges en gemeenteraden voor te stellen in te stemmen met het woonakkoord WF
2020-2025 en benodigde budget beschikbaar te stellen.

Bovenregionale samenwerking
9. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling)

11:25 uur

9a Het BAO vond plaats op 9 oktober. Het eerstvolgende overleg is op 12 november 2020
Stukken worden nagezonden zodra beschikbaar.
9b In de VVRE-vergadering van 5 september 2019 is het functioneren van het Bestuurlijk
Afstemming Overleg Holland boven Amsterdam (BAO-HbA) en de bestuurlijke
vertegenwoordiging besproken. Er is toen een aantal afspraken gemaakt:
- De huidige samenwerking wordt in stand gehouden en er wordt ingezet op
strategische allianties waarbij we elkaar in Noord-Holland Noord kunnen versterken.
- De huidige samenstelling met 3 vaste bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit
Westfriesland blijft in stand.
- Op de VVRE-agenda wordt meer tijd voor het BAO en bovenregionale samenwerking
ingeruimd.
- Er wordt meer en consequenter teruggekoppeld uit het BAO door de BAO-wethouders
en door de bestuurlijk verantwoordelijken vanuit de diverse HbA-werkgroepen.
- Punten voor de BAO-agenda worden actief, zelf, (mede) bepaald.
Op 2 juli 2020 is in de VVRE-vergadering, mede n.a.v. het proces rondom de woondeal HbA en
het verkiezingsdocument voor Tweede Kamer wederom gesproken over het functioneren van
het BAO. Afgesproken is om na het zomerreces dit te agenderen in het VVRE over het
(boven)regionale afstemmingsproces; hoe kan dit beter? De suggestie om de agenda van het
BAO meer aandacht te geven in de VVRE wordt hierin meegenomen. Verder wordt
geattendeerd op een eenduidig bestuurlijk proces in alle Westfriese gemeenten als het gaat om
afstemming in colleges en raden van regionale en bovenregionale dossiers.
De notitie is besproken in het bestuurlijk vooroverleg van de Westfriese vertegenwoordigers in
het BAO. Met deze input en de opmerkingen en suggesties die in de VVRE in voorgaande
vergaderingen zijn benoemd is de notitie tot stand gekomen. Doel van de notitie is om in een
open gesprek in gezamenlijkheid van gedachten te wisselen over de organisatie van de
bovenregionale samenwerking
Stukken:
9a Verslag BAO 9 oktober 2020, agenda en stukken 12 november (worden nagezonden
zodra beschikbaar)
9b Voorstel VVRE BAO
9b1 Gespreksnotitie organisatie bovenregionale samenwerking VVRE
> Voorstel:
9a Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
9b Overleggen welke besluiten moeten volgen om de bovenregionale samenwerking goed te
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laten functioneren aan de hand van de aanbevelingen uit de notitie ‘Organisatie en
functioneren van de bovenregionale samenwerking’.
10. PVVB Noord-Holland Noord
11:55 uur
Op initiatief van de voorzitter VVRE is dit overleg geagendeerd zodat er gelegenheid is voor
Westfries bestuurlijk vooroverleg.
De vergadering van heteerstvolgend PVVB vindt plaats op 2 december 2020.
Stukken:
10 Acties en besluiten bestuurlijk PVVB 24 september 2020.
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland
11. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het eerstvolgend overleg vindt plaats in december.

12:00 uur

Overig
12. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
12:00 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:
12a Memo Mededelingen VVRE 5 november 2020
12b VVRE memo Gouden Eeuw app
12c Lobbyjaarverslag 2019-2020 Noord-Holland Noord
> Voorstel:
12a kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
13. Sluiting

12:15 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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