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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
4 februari 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 11:45 uur.

Agenda
1. Opening

08:45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 3 december 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 3 december 2020

08:50 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 3 december 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 3 december 2020

dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Duurzaamheid

Agendapunten 3 en 4 in aanwezigheid van Gedeputeerde Edward Stigter
Korte introductie voorafgaand de bespreking van de agendapunten.
3. Provinciaal Energiebesparingsakkoord
08:55 uur
De Provincie Noord-Holland werkt aan een regionaal Energiebesparingsakkoord. Het doel van
dit akkoord is om met alle 46 Noord-Hollandse gemeenten een gezamenlijke ambitie op het
gebied van energiebesparing bij bedrijven uit te spreken voor 2025.
In de notitie staata vermeld, de aanleiding voor het akkoord, de inhoud van het voorstel en het
vervolgproces.
Stukken:
3a Voorstel VVRE provinciaal energiebesparingsakkoord
3b Memo Provincie Noord-Holland Energiebesparingsakkoord voor Pfo's
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>Voorstel:
Kennis te nemen van de notitie van de Provincie waarin de opzet voor een regionaal
Energiebesparingsakkoord wordt geïntroduceerd.
4. Energieneutrale bedrijventerreinen 2040
09.30 uur
Vanuit het Pact 7.1 werken we aan een energieneutraal Westfriesland. Energieneutraal
betekent dat in Westfriesland de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan
duurzame energie. Dat is een forse opgave. Realisatie van de ambitie om energieneutraal te
worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing (het verminderen
van de vraag) als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het
vergroten van het aanbod van duurzame energie. Westfriesland is zich bewust van de omvang
en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. Energieneutrale
bedrijventerreinen is een van de pijlers onder deze ambitie. Daarnaast richt Westfriesland zich
in het Pact op een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfsleven. Dit is ook economisch van
belang. De energietransitie helpt ondernemers te innoveren, besparen en risico’s te beheersen.
Stukken:
4a Voorstel VVRE Energieneutrale bedrijventerreinen
4b Samenwerking Energieneutralebedrijven - organisatie en begroting
4c Notitie Energieneutraal ondernemen Westfriese bedrijventerreinen

>Voorstel:
1. Bij te dragen in de nog op te richten Stichting Energie Neutrale Bedrijventerreinen.
2. Hiervoor een incidentele bijdrage van € 50.000,- vast te stellen voor 2021 en 2022 en
deze naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de Westfriese gemeenten (zie
financiële aspecten).
5. Actieagenda circulair Westfriesland
10.00 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
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 de
VVRE van 5 november 2020 is het voorstel aangehouden voor extra afstemming in de
gemeenten Stede Broec en Enkhuizen.
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:
5a Voorstel VVRE Actieagenda circulair WF
5b 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).

Ondernemende regio
dossierhouders Helling, Nederpelt, Heutink
6. Toeristische samenwerking Westfriesland
10:20 uur
De dossierhouders Toerisme hebben in juni 2020 gevraagd om een plan op welke wijze de
toeristische samenwerking vanuit de bestaande structuren/opdrachten en middelen, zowel op
publiek als privaat niveau op korte termijn en langere termijn georganiseerd kan worden.
Na overleg met de gemeenten, de WBG (Westfriese Bedrijvengroep), werkgroep Toerisme,
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DMO Holland boven Amsterdam en de lokale marketing organisaties is besloten om de opdracht
voor het opstellen van een startnotitie bij de marketingorganisaties van Enkhuizen en
Medemblik neer te leggen. Deze startnotitie is opgeleverd in oktober 2020 (zie de bijlage) en
geeft antwoord op de vraag: op welke wijze kunnen we de toeristische samenwerking het beste
organiseren, zonder hiervoor grote investeringen te hoeven doen?
Het voorstel is om een projectorganisatie te starten waarin er wordt samengewerkt tussen de
lokale marketingorganisaties van Westfriesland, een afvaardiging van ondernemers uit de
toeristische sector, DMO Holland Boven Amsterdam en de gemeenten.
Stukken:
6a Voorstel VVRE Toeristische samenwerking
6b Startnotitie Toeristische samenwerking
>Voorstel:
Kennis te nemen van de startnotitie Toeristische marketingsamenwerking Westfriesland waarbij
voorgesteld wordt om:
1. Aan de slag te gaan met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen Westfriese
gemeenten, ondernemers, lokale marketing organisaties en Destinatie
Marketingorganisatie Holland boven Amsterdam, zoals bedoeld in het Uitvoeringsplan Pact
van Westfriesland 7.1.
2. De lokale marketing organisaties Hoorn, Enkhuizen en Medemblik de opdracht te geven om
de projectorganisatie vorm te geven, samen met de beleidsgroep toerisme, in een definitief
projectplan en deze door de VVRE te laten vaststellen, zodra deze gereed is.
3. In te stemmen dat (een deel van) het gereserveerde budget ingezet wordt ten behoeve
van het opzetten van een toeristische samenwerkingsverband in 2021.
4. In te stemmen dat (een deel van) het gereserveerde budget voor regionale
productontwikkeling/regionale uitvoeringskosten van de toeristische
samenwerkingsverband in 2021.
5. Eventuele aandachtspunten voor de uitwerking van het definitieve projectplan mee te
geven.
===================Korte pauze============================
7. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN
10:40 uur
Voor het BAO van 12 februari zijn alle EZ wethouders uitgenodigd om bijgaande notitie te
bespreken. De notitie betreft de collectieve participatie van NHN in de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij MRA NHN (hierna ROM). Tijdens het BAO zal aan de wethouders
gevraagd worden om aan de colleges te verzoeken hun intentie uit te spreken om gezamenlijk
met de gemeenten in NHN toe te treden tot de ROM. Daarna kunnen de gemeenteraden
hierover worden geïnformeerd. In maart wordt tevens een webinar voor raadsleden
georganiseerd. Uiteindelijke besluitvorming over definitieve deelname vindt plaats in mei/juni.
Tijdens de VVRE van 4 februari kunnen de Westfriese gemeenten vragen, wensen en
bedenkingen hierover alvast met elkaar delen.
Stukken:
7a Voorstel VVRE ROM
7b Bijlage DEF 21.01.15-BAO notitie ROM MRA-NHN
>Voorstel:
1. Is de regio bereid de intentie uit te spreken voor collectieve deelname aan de ROM?
2. Tijdens het BAO van 12 februari a.s. bijgaande notitie te bespreken en daarbij vanuit de
regio Westfriesland de volgende punten te agenderen:
a. Hoe dekking gegeven kan worden aan de exploitatielasten van de business
development.
b. De mogelijkheden te onderzoeken voor een bepaalde minimale toezegging over de
mate waarin business development en financiering landt in de regio.
c. Overige vragen, wensen en bedenkingen vanuit de gemeenten die in de VVRE naar
voren worden gebracht.
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Bovenregionale samenwerking

8. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling)
Het eerstvolgende overleg is op 12 februari 2021.

11:10 uur

Stukken:
De stukken zijn nog niet beschikbaar en worden nagezonden.
> Voorstel:
Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
Overig
9. Ingekomen stukken/Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
11:25 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:
9a Memo Mededelingen VVRE 4 februari 2021
9b Regionale afstemming bedrijventereein De Veken Opmeer
9c Woningbouwplan Water en Vuur Drechterland
9d Woningbouwplan Gommerwijk
> Voorstel:
9a kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
9b Kennis nemen van de afspraak uit het Regionaal Convenant Werklocaties West Friesland,
namelijk om het terrein De Veken 4 (fase 4.1) te Opmeer tot ontwikkeling te brengen en
daartoe het bestemmingsplan voor De Veken 4 in procedure te brengen.
9c Kennis nemen van het woningbuwplan Woningbouwplan Water en Vuur Drechterland
9d Kennis nemen van het Woningbouwplan Gommerwijk West West Enkhuizen
10. Sluiting.

11:45 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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