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.

02. Conceptverslag pho VVRE 1 oktober 2020
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter), dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos (Drechterland), dhr. A.
Helling en mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. E. Struijlaart en mw. E. Heutink (Enkhuizen), dhr. H.
Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr. B. Nootebos en
dhr. N. Slagter (Stede Broec), mw. Y. Swiers en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 dhr. H. Huibers (Westfriese Bedrijvengroep), dhr. C.
Brinkman (Ontwikkelingsbedrijf NHN) en dhr. L. Elsten (Medemblik), bij agendapunt 4 dhr. M.
Steenstra (Bureau Sweco) en dhr. K. Brouwer (Medemblik).
Verhinderd: mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H. ter Veen en mw. R. Wiersma-de Faria
(Opmeer)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering in Teams.
Over agendapunt 5b (Gespreksnotitie organisatie bovenregionale samenwerking):
Voor een juist en zorgvuldig proces wordt afgesproken deze notitie eerst te bespreken in het
bestuurlijk vooroverleg van de Westfriese vertegenwoordigers in het BAO, alvorens deze te
agenderen in de VVRE. Er is dan ook nog gelegenheid voor ambtelijke afstemming.
Besluit:
- Dit agendapunt wordt daarom doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Organisatie / huishoudelijke zaken
2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag VVRE 3 september 2020
> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 3 september 2020
Naar aanleiding van agendapunt 4 (Huisvesting buitenlandse werknemers / Arbeidsmigranten):
- Dhr. Nootebos attendeert de trekkers van dit dossier op het belang van een eenduidige
raadsbrief en gelijktijdig versturen hiervan door alle zeven colleges.
- Mw. Van der Ven vraagt aandacht voor het verdere proces na de presentatie van de WBG in
deze vergadering en benoemt het belang van gezamenlijk optrekken en regie in dit dossier.
Besluit:
- Het verslag VVRE van 3 september 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Wooneconomie en bouwen
3. Arbeidsmigranten
In het VVRE van 3 september 2020 is het plan van aanpak huisvesting buitenlandse werknemers
besproken. Afgesproken is dat het plan ‘Please in my backyard’ van de Westfriese Bedrijvengroep
(WBG) in het volgend VVRE wordt gepresenteerd en besproken.
Voor de zomer heeft een regionale werkgroep vanuit het bedrijfsleven een plan gepresenteerd voor
de tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers ‘Please in my backyard’. Dit plan is

aangeboden aan burgemeester Nieuwenburg als voorzitter van de stuurgroep Pact. Het plan raakt
de thema’s ‘wonen en leefbaarheid’ en ‘ondernemen en economie’ uit het Pact van Westfriesland’.
Stukken:
3a Voorstel VVRE plan Please in my backyard
3b Plan Please in my backyard
> Voorstel:
Kennis te nemen van de presentatie en het plan van de WBG ‘Please in my backyard’
Opmerkingen:
- De voorzitter verwelkomt dhr. Huibers. Dhr. Huibers presenteert kort het plan ‘Please in my
backyard voor grootschalige duurzame shortstay huisvesting in Westfriesland voor 1500 tot
2000 flexibele arbeidskrachten, gebaseerd op het Westlands model. Dit plan is door de WBG
samen met bedrijven (inleners), uitzendbureaus en ontwikkelaars opgesteld, en is begin juli
uitgereikt aan de voorzitter van de stuurgroep Pact, dhr. Nieuwenburg.
Dhr. Huibers benadrukt de wens om vaart te maken. Hiervoor moeten afspraken gemaakt, het
opschalen van ambtelijke capaciteit en het creëren van draagvlak in de raden is van groot
belang. Hij stelt voor een werkbezoek naar Zeewolde te organiseren, waar een dergelijk plan al
is gerealiseerd.
- In het ABZ van 9 september is door de burgemeesters vooral procedureel gereageerd, ze zijn
wel positief; besluitvorming vindt plaats via de wethouders.
- Borging van het aantal (250) vrij te spelen woningen op de reguliere woningmarkt is essentieel.
Dhr. Huibers benadrukt dat de uitzendbureaus zich hebben gecommitteerd aan deze afspraak.
Het commitment met de uitzendbureaus moet terugkomen in de beheerstructuur.
- Het plan gaat uit van duurzaam, kwalitatief hoogwaardig bouwen voor een langere periode (30
jaar) met alleen een verblijffunctie (géén woonfunctie) voor shortstay/midstay. De VVREbestuurders vinden toezicht hierop van groot belang. Deze vraag moet in de verdere uitwerking
nadrukkelijk aan de uitzendbureaus gesteld worden. Ook de ambtelijke capaciteit en bijdrage
aan de kosten door het bedrijfsleven moeten aan de voorkant goed afgestemd worden.
Het project gaat vooralsnog uit van een ondergrens van 1.500 te bouwen woningen, op grote
schaal t.b.v. de benodigde voorzieningen (supermarkt, sportmogelijkheden etc.) op het park.
- De VVRE bestuurders complimenteren dhr. Huibers voor het plan en de presentatie.
- Dhr. Nederpelt stelt voor deze presentatie ook te geven in een regionale raadsledenbijeenkomst
om de raadsleden te informeren.
- Dhr. Nederpelt refereert aan het VVRE-overleg van 3 september. In deze vergadering is bij
agendapunt 4 (Plan van aanpak Huisvesting buitenlandse werknemers) geen besluit genomen
over het aanvragen van subsidie bij de provincie. Inmiddels is de subsidie wel aangevraagd in
verband met uiterlijk indienen voor 30 september. Het besluit moet wel genomen worden.
Regionale afstemming is een voorwaarde voor toekennen van deze subsidie. Kunnen de VVREbestuurders hiermee instemmen?
Er is een aanvraag ingediend voor, uitgaande van een verdeling 50 % provincie, 50% WF
gemeenten (totale kosten € 15.000):
1) Regionale onderzoeken en specialistische kennis t.b.v. registratie
2) Monitoring/jaarlijkse actualisatie kwantitatieve behoefte (CBS microdata, aantal werknemers,
aantal verblijfplaatsen, aantal inschrijvingen/registraties)

-

-

De VVRE besluit:
Kennis te nemen van de presentatie, het plan ‘Please in my backyard en de toelichting van dhr.
Huibers op de gestelde vragen/opmerkingen.
De betrokken dossierhouders worden gevraagd samen met de WBG uit te zetten:
* presentatie plan ‘Please in my backyard’ agenderen voor de regionale
raadsledenbijeenkomst,
* een werkbezoek aan Zeewolde organiseren, rekening houdend met de Corona maatregelen.
Akkoord te gaan met het aanvragen van subsidie bij de provincie voor de twee genoemde
projecten.

Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

4. Klimaatadaptatie
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 moet zijn verankerd. Het beoogd resultaat van dit
voorstel is dat de regio Westfriesland een stap zet om te komen tot een aanpak voor
klimaatbestendige inrichting. Om deze doelen te halen voeren de zeven Westfriese gemeenten
samen met het Hoogheemraadschap (HHNK), de Omgevingsdienst (ODNHN) en andere
stakeholders het plan van aanpak Ruimtelijke adaptatie Westfriesland uit. Dit plan van aanpak
stelde u in maart 2019 vast.
We doorlopen bij de uitvoering een aantal processtappen, die begin 2021 moeten leiden tot de
vaststelling van een strategie en een uitvoeringsagenda. De klimaat-stresstest is uitgevoerd. In de
daaropvolgende risicodialoog is nagedacht hoe we in de regio Westfriesland met de aangetroffen
klimaatrisico’s kunnen omgaan. Met de verzamelde input zijn scenario’s ontwikkeld, ter
voorbereiding op de besluitvorming door de raden.
Stukken:
4a Voorstel VVRE ambities en strategieën Klimaatadaptatie
4b Uitgangspunten strategieën
4c Gezamenlijk plan van aanpak ruimtelijke adaptatie Westfriesland
> Voorstel:
1. Uit te gaan van drie mogelijke ambitieniveaus voor klimaatadaptatie, waar later een keuze
uit gemaakt kan worden;
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de strategieën die aan deze ambitieniveaus zijn
gekoppeld, conform bijlage 1 (4b)
-

Dhr. Steenstra geeft in een presentatie een toelichting op aanleiding en doel, het processchema,
de drie mogelijke ambitieniveaus en de bijbehorende uitgangspunten en een vooruitblik op het
proces richting besluitvorming in de raden in februari 2021. In de presentatie staan ook vier
stellingen geformuleerd voor bespreking in dit VVRE-overleg:

1) Gemeenten kiezen gezamenlijk één ambitieniveau vs. elke gemeente kiest haar eigen
ambitieniveau;
Opmerkingen:
- voor Stede Broec is dit afhankelijk van voor welk gezamenlijk ambitieniveau gekozen wordt en
de kosten die deze keuze met zich meebrengt. Stede Broec beschikt over een intensief
slotenpatroon en de uitkomsten van de klimaatstresstest qua afwatering zijn meegevallen.
- Over het algemeen achten de bestuurders een regionale basis zinvol onder voorbehoud van een
scherpe analyse en de mogelijkheid voor gemeenten om op specifieke accenten te kunnen
afwijken; waar een gezamenlijk ambitieniveau mogelijk is, regionaal optrekken.
- Drechterland geeft aan dat er een afspraak moet komen welk risicoprofiel acceptabel is, dat kan
regionaal waarbij lokaal dan kan worden gekeken naar de invulling van de kansen.
2) Overheden zetten samen in op subsidie en stellen hier een kansenkaart voor op
vs. gemeenten financieren vooral zelf;
Opmerkingen:
- Daar waar mogelijk krachten bundelen en gebruik maken van de subsidieregelingen die er zijn
(Europees, Rijk en provincie) met de kanttekening dat iedere gemeente voor bepaalde
opgaven/investeringen ook individueel ‘aan de lat staan’

3) De overheid voert maatregelen vooral zelf uit in openbare ruimte
vs. ook bewoners en bedrijven hebben een rol en de overheid faciliteert hen sterk.
Opmerkingen:
- Deze keuze hangt vooral af van voor welk ambitieniveau gekozen wordt. Hoe hoger het
ambitieniveau, hoe meer bewoners en bedrijven een rol zullen hebben (bijv. vergroening
publiek)
- De overheid dient in dergelijke nieuwe bewegingen naar de toekomst toe het voortouw te
nemen en met indirecte maatregelen (bijv. bestemmingsplannen) bewoners en bedrijven te
verleiden deel te nemen. Daarnaast is de gemeente niet van ieder gebeid eigenaar en is
ook bij inwoners, bedrijven en bedrijventerreinen een breed draagvlak nodig.
- Bij de midden en hoge ambitie worden stappen verwacht van bewoners en bedrijven. Die
stappen bereikt men alleen met een daadwerkelijke facilitering (bijv. subsidie, communiceren
over risico’s en het bezoeken van bewoners/bedrijven)
4) Gemeenten pakken adaptatie binnen bestaande organisatie op vs. gemeenten werken aan
een programma klimaatadapatie.
Opmerkingen:
- Voor het scherp houden van de gemeenschappelijke en complexe belangen, en meerdere
betrokken beleidsvelden is een vorm van regionaal programmatoezicht noodzakelijk. Borging in
de eigen organisatie blijft hierbij wel belangrijk.
- Het VVRE is vooralsnog niet voor een apart programma. In de uitvoering is het complex en het
raakt meerdere beleidsvelden.
- Wel zoeken naar gemeenschappelijkheid en het moet goed geborgd worden in de organisaties.
- Hoe hoger de ambitie, hoe meer behoefte er zal zijn aan een vorm van een regionaal
programma (bewustwording, beleid en uitvoering klimaatadapatie verankeren in elk project).
De VVRE besluit:
- uit te gaan van drie mogelijke ambitieniveaus voor klimaatadapatie waar later in de VVRE
(december/januari) een keuze uit gemaakt wordt;
- in te stemmen met de uitgangspunten voor de strategieën die aan deze ambitieniveaus zijn
gekoppeld, conform bijlage 1.

Bovenregionale samenwerking
5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierhouders Heutink, Nederpelt, Helling)
5a Het BAO vond plaats op 3 september 2020. Het eerstvolgend BAO is op 9 oktober 2020
Stukken (nagezonden):
5a1 Agenda BAO 9 oktober 2020
5a2 Bijlage 1 - Conceptverslag BAO 3 september 2020
5a3 Bijlage 2 – IPCEI
5a4 Bijlage 3 – NOVI
5a5 Bijlage 4 - Jaarplan 2021 ONHN
5a6 Bijlage 5 - Advies Jaarplan 2021
5a7 Bijlage 6 - Halfjaarverslag 2020 ONHN
5a8 Presentatie RIA NH boven het NZK
5a9 Presentatie Verkenning Maritiem Cluster KvNH

5b 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.
Stukken:
5b Voorstel VVRE BAO
5b1 Gespreksnotitie organisatie bovenregionale samenwerking VVRE
> Voorstel:
5a Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten.
5b Overleggen welke besluiten moeten volgen om de bovenregionale samenwerking goed te laten
functioneren aan de hand van de aanbevelingen uit de notitie ‘Organisatie en functioneren van
de bovenregionale samenwerking’.
Opmerkingen:
- Agendapunt 5b is doorgeschoven naar een volgende vergadering (zie agendapunt 1).
- Over agendapunt 5a:
Jaarplan ONHN 2021
* Dhr. Slagter geeft mee dat de MRA wordt benoemd in het BAO en is benieuwd m.b.t.
Investeringsfonds hoe daar op NHN schaal naar gekeken wordt en wat we daarin samen
kunnen doen. Er zou een inventarisatie moet gemaakt van grote projecten die hiervoor in
aanmerking komen. In het Jaarplan wordt op pagina 8, Energie niet gesproken over de
aangenomen motie. Op pagina 14, over acquisitie baart zorgen. De vraag is wat de
datacentra nu voor de regio als economische meerwaarde opleveren?
* Naar aanleiding van een aantal vragen/opmerkingen van dhr. Slagter wordt afgesproken het
Jaarplan te agenderen voor een volgende VVRE-vergadering.
* Mw. Van der Ven wil graag opheldering over de rol ONHN in het dossier wonen; alleen
benoemen in het jaarplan als deze werkzaamheden de lobby betreft.
* Dhr. Slagter uit zijn zorgen dat ONHN wordt gefinancierd door de gemeenten en
dat zij horen bij te dragen aan een aantal belangrijke zaken ten faveure van geheel NHN en
niet voor individuele gemeenten. Hij zou graag deze zorg gedeeld willen zien in het BAO.
* Bestuurlijke afstemming Westfriesland (het zgn. bestuurlijk vooroverleg met de drie
Westfriese vertegenwoordigers in het BAO) moet nog plaatsvinden. Eventuele
vragen/opmerkingen graag richting de drie vertegenwoordigers zodat deze meegenomen
kunnen worden.
6. 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 vindt plaats op 24 september 2020.
Stukken:
6 Agenda PVVB 24 september 2020.
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland.
Opmerkingen:
Geen.

7. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het eerstvolgende overleg vindt plaats in december.
Opmerkingen:
- Mw. Van Langen noemt een aanstaand overleg met de OD over stikstof. Heerhugowaard heeft
grenswaarden vastgesteld. In het overleg wordt besproken of voor heel Westfriesland eenzelfde
soort aanpak als in Heerhugowaard mogelijk is en of dat minder werk betekent voor de
gemeenten en de Omgevingsdienst bij de vergunningverlening. Dat gaat de insteek worden van
de gesprekken. De VVRE kan zich vinden in deze aanpak.
Besluit:
* Mw. Van Langen houdt de overige VVRE-bestuurders op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overig
8. 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:
8a Memo Mededelingen VVRE 1 oktober 2020
8b Stand van zaken overleggen stikstof
8c Vergaderschema 2021 Bestuurlijke overleggen Westfriesland
> Voorstel:
8a-8b kennisnemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
8c Instemmen met het vergaderschema 2021 Bestuurlijke overleggen Westfriesland
> Voorstel: kennisnemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
De VVRE besluit:
1. Kennis te nemen van de mededelingen
2. In te stemmen met het vergaderschema 2021 Bestuurlijke overleggen Westfriesland
Opmerkingen:
- Mw. Heutink heeft lastige ervaringen met hout stoken in relatie tot de luchtkwaliteit.
Binnen de OD is dit nog niet een thema.
Dhr. Nootebos geeft aan dat in Stede Broec hier ook meerdere keren aandacht voor is gevraagd.
Het is echter moeilijk om te controleren en te handhaven.
- Dhr. Nederpelt informeert de VVRE-bestuurders over de laatste stand van zaken in het dossier
Verblijfsrecreatie en de kustvisie IJsselmeer.
- Mw. Roos geeft duiding aan de situatie rondom bebouwing De Scheg in Hoogkarspel.
Drechterland werkt aan een visie woningbouw.
- Dhr. Slagter refereert nogmaals aan MRA Invest en de relatie met het groeifonds vanuit
het Rijk (€ 20 miljard). Hij vindt het raadzaam dat de Westfriese gemeenten zich
gezamenlijk buigen over mogelijke projecten die daarvoor in aanmerking kunnen komen.
* Dhr. Nootebos refereert in deze aan een aangenomen motie in Stede Broec om dit te
koppelen aan de ambities in het Pact.
* MRA invest wordt besproken in BAO-verband.
Besluit:
- In het BAO opheldering vragen over verband Groeifonds met MRA Invest.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op 5 november a.s.

