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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
4 maart 2021. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus vindt het overleg door
middel van videobellen met Microsoft Teams plaats van 08:45 tot 11:15 uur.

Agenda
1. Opening

08:45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 4 februari 2021

08:50 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 4 februari 2021

Water /Duurzaamheid

dossierhouders Helling, Nootebos en Nederpelt

3. Provinciaal Energiebesparingsakkoord
08:55 uur
PWN levert drinkwater aan ruim 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie
Noord-Holland; dat zijn 1,7 miljoen klanten die jaarlijks zo’n 112 miljard liter drinkwater
gebruiken. Om drinkwater te kunnen produceren haalt PWN voornamelijk water uit het
IJsselmeer, haar belangrijkste bron. In Andijk wordt van dit IJsselmeerwater direct drinkwater
geproduceerd. Klimaatverandering en bevolkingsgroei dwingen PWN om na te denken over de
toekomst. Huidige en toekomstige inwoners van Noord-Holland moeten namelijk altijd kunnen
beschikken over voldoende uitstekend drinkwater tegen aanvaardbare kosten.
Daarom onderzoekt PWN samen met de belangrijkste partners hoe op lange termijn nieuwe
bronnen en nieuwe/bestaande productielocaties ingezet kunnen worden voor de productie van
drinkwater. PWN is voor heel Westfriesland drinkwaterproducent en –leverancier. De opgave
van PWN heeft mede betrekking op onze regio.
Er zijn relaties met verschillende thema’s, o.a.:
- Water (waterketen / Bestuursakkoord Water). PWN is één van de partners in
Noorderkwartier, met wie we in december 2020 een nieuwe overeenkomst voor
samenwerking in de waterketen aangingen.
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-

Duurzaamheid (Deltaplan Ruimtelijke adaptatie), vanwege beider belang bij
klimaatadaptatie.

Het onderwerp raakt wel aan de thema’s en ambities van het Pact, maar is geen project uit het
UVP. Beschikbaarheid van voldoende drinkwater van uitstekende kwaliteit is een
randvoorwaarde voor alle thema’s.
Stukken:
3a Voorstel VVRE presentatie PWN
>Voorstel:
1. Kennis te nemen van de presentatie van PWN.

dossierhouders Nederpelt en Van Dolder

Wooneconomie en Bouwen

4. Huisvesting Arbeidsmigranten
09:25 uur
De WBG heeft gevraagd om een reactie te geven op de inhoud van het “Please in my
backyard”, waarbij WBG aantekende dat ze bewust geen definitieve locatie aandragen. Wel gaf
WBG aan dat ze het plan in ieder geval niet wensen te realiseren in woonwijken of op een
industrieterrein. In de reactie geven we aan dat we blij zijn dat de WBG de discussie met het
plan op scherp heeft gezet. Wij delen de door WBG gekozen oplossingsrichting niet. Wij willen
inzetten op een andere aanpak die wat ons betreft ambitieuzer is dan die van de WBG, namelijk
dat we de komende 4 tot 5 jaar zeker 3.000 logiesplekken voor buitenlandse werknemers
willen realiseren (short- en midstay). Deze ambitie vraagt nog wel om nader onderzoek en
uitwerking. Daarbij staan we een integrale aanpak voor, waarbij er oog moet zijn voor de
samenhang met de omgeving. We zien een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van
regiogemeenten, bedrijfsleven en provincie om tot een uitvoeringsgericht plan te komen. Wij
stellen voor om gezamenlijk middelen te genereren om tot een gedegen en gedragen plan te
komen.
Het plan van de WBG heeft een relatie met de in het UVP van het Pact van Westfriesland
opgenomen aanpak huisvesting buitenlandse werknemers
Stukken:
4a Voorstel VVRE reactie plan WBG
4b Concept reactie WF7 op plan WBG
4c Bijlage WBG Plan - Please in my backyard
>Voorstel:
1. Akkoord te gaan met de reactie op het plan ‘Please in my backyard’ van de Westfriese
Bedrijvengroep

Bovenregionale samenwerking
5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling)
09:50 uur
Het vorige overleg was op 12 februari 2021. Het eerstvolgende overleg is op 15 april 2021
Stukken:
Geen.
> Voorstel: Mondelinge terugkoppeling BAO 12 februari 2021.
6. PVVB Noord-Holland Noord
10:10 uur
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 18 maart 2021.
Stukken:
De stukken worden nagezonden zodra deze beschikbaar zijn.
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland.
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7. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het eerstvolgend overleg vindt plaats op 10 maart 2021.

10:25 uur

Stukken:
De stukken worden nagezonden zodra deze beschikbaar zijn.
> Voorstel:
1. Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland.
2. Bespreken van de Kaderbrieven.
Overig
8. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
10:40 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:
8a Memo Mededelingen VVRE 4 maart 2021
8b Overzicht dossierhouders VVRE
8c Regionale afstemming woningbouwplan Rozenbuurt Hoorn
> Voorstel:
8a Kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers
8b Kennis nemen van het overzicht dossierhouders VVRE
8c Kennis nemen van het woningbouwplan Rozenbuurt Hoorn

9. Sluiting.

11:15 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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