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 4 februari 2021
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter), dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos (Drechterland), dhr. A.
Helling (Hoorn), mw. E. Heutink en dhr. E, Struijlaart (Enkhuizen), mw. R. van Dolder
(Koggenland), dhr. H. Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik), dhr. H. ter Veen en dhr. G.
Nijpels (Opmeer), dhr. B. Nootebos en dhr. N. Slagter (Stede Broec), mw. Y. Swiers en mw.
D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunten 3 en 4 gedeputeerde dhr. E. Stigter en mw. A.W. Noorman
en dhr. B. van Leeuwen (Provincie Noord-Holland), bij agendapunt 3 mw. G. Nicolai
(Omgevingsdienst NHN), bij agendapunt 4 dhr. N. Meester (ONHN), bij agendapunten 4 en 5 mw.
S. van der Valk (Medemblik), bij agendapunt 6 mw. A. Jellema, dhr. J. van Putten en mw. W.
Pranger (SED-gemeenten), bij agendapunt 7 dhr. T. Pennink (Ontwikkelingsbedrijf NHN),
mw. M. Helderman en dhr. E. Vos (Hoorn).

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering in Teams.
In verband met zijn uitverkiezing tot Beste Jonge Bestuurder 2020 moet hij gaandeweg de
vergadering deze voor een korte tijd verlaten, en neemt de heer Nootebos de voorzittersrol waar.
Opmerkingen:
- Dhr. Nederpelt heeft (ambtelijk) vernomen dat er voor een aantal geagendeerde agendapunten
in deze vergadering geen volledig draagvlak is in de regio, o.a. voor Actieagenda Circulair
Westfriesland. In relatie tot de uitvoering van het Pact van Westfriesland én de aanwezigheid
van de gedeputeerde vandaag, vraagt hij hier aandacht voor
- Dhr. Ter Veen licht de bespreking van de VVRE-agendapunten in het college van Opmeer toe.
In deze vergadering zijn een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden geagendeerd waar hun
deelname verwacht wordt en waar middelen voor beschikbaar moeten worden gesteld. Het
college van Opmeer vraagt zich af waarom de gemeente(n) – met slechts een adviserende rol –
aan de lat moet(en) staan voor mede financieren, en niet in eerste instantie de ondernemers.
Dit is een principiële discussie.
- Dhr. Slagter benadrukt dat voor de onderwerpen uit het Pact van Westfriesland geen
gegarandeerde beschikbaar te stellen middelen zijn afgesproken. Tevens benoemt hij de huidige
financiële situatie van de gemeente. De raad van Stede Broec zal geen toestemming geven voor
de bijdragen die bij de diverse agendapunten in deze vergadering gevraagd worden.
- Dhr. Bashara geeft een signaal af richting de afdelingshoofden over het aanhaken van
ambtenaren bij de projecten.

Organisatie / huishoudelijke zaken
2. Verslag vorige vergadering
2a Conceptverslag VVRE 3 december 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 3 december 2020
> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 3 december 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 3 december 2020
Opmerkingen:
- Tekstueel bij agendapunt 4 (Strategieën voor ruimtelijke adaptatie):

Mw. Van Dolder heeft in de vergadering van 3 december aangegeven dat het reëel is dat de
raad van Koggenland zal kiezen voor ambitie A. Het verzoek is dit in het verslag aan te passen.
(Voorstel is in presidium aangehouden, het voorstel van het college te kiezen voor ambitie B
blijft ongewijzigd).
Besluit:
1. Het conceptverslag VVRE 3 december 2020 wordt met de aangegeven tekstuele wijziging
vastgesteld.
2. Het conceptverslag Madivosa/VVRE 3 december 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Agendapunten 3 en 4 in aanwezigheid van gedeputeerde Edward Stigter
De voorzitter heet gedeputeerde Stigter van harte welkom. Hierna volgt er een korte voorstelronde.
De gedeputeerde vindt het leuk dat hij aanwezig mag zijn in dit overleg. Hij maakt een ronde langs
alle bestuurlijke overleggen in de diverse regio’s.
Mw. Heutink roept de gedeputeerde op vanuit de provincie Noord-Holland aanwezig te zijn bij het
symposium over de Bruine Vloot.
De voorzitter benoemt de gebruikelijke eensgezindheid in regio Westfriesland. Nu is er echter een
aantal agendapunten waar nog discussie over is.
Over A7 Ontwerp Traject (extra agendapunt):
- De gedeputeerde geeft een korte toelichting. Vanuit het Rijk is het initiatief gekomen een zone
langs de snelweg A7 zone te benutten voor opwek duurzame energie. Provincie faciliteert dit
traject, maar zoekt ook de gezamenlijkheid met de betrokken regio’s.
- Dhr. Nederpelt verwijst naar het initiatief van Rijkswaterstaat over opwek zonne-energie op de
knooppunten langs de A7. In hoeverre loopt dit parallel of staat dit er haaks op?
Antwoord gedeputeerde: RWS beschouwt de opwek zonne-energie als een regionaal traject,
maar er is onderlinge afstemming met elkaar.
- Dhr. Van Leeuwen heeft een korte presentatie voorbereid. In verband met de volle agenda
wordt afgesproken de presentatie per mail te sturen.
3. Provinciaal Energiebesparingsakkoord
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 staat 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
>Voorstel:
Kennis te nemen van de notitie van de Provincie waarin de opzet voor een regionaal
Energiebesparingsakkoord wordt geïntroduceerd.
Opmerkingen:
- De gedeputeerde licht de aanleiding voor het akkoord toe. Voor bedrijven bestaat een
wettelijke plicht tot energie besparen, maar er is een groot nalevingstekort. Bedrijven hebben
vaak niet de kennis en vermogen om hier invulling aan te geven. Tevens is handhaving voor
gemeenten en provincie een lastig onderdeel gebleken. Onder de noemer van stimulerend
toezicht wordt met dit akkoord hier meer vorm aan gegeven. Tevens voegen we toe de
bedrijven te verleiden en te helpen om uitvoering te geven aan energiebesparingen.
Hiervoor is nodig een gezamenlijk beeld van de ambitie, draagvlak en bekendheid bij bedrijven,
inzet van de bevoegdheden rondom handhaving en vergunningen en mogelijkheden om
bedrijven te stimuleren. Het lijkt de provincie goed om dit samen te doen o.a. door te zorgen
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voor een gelijk speelveld voor de ondernemers (eerlijkheid, kostenefficiëntie), gezamenlijke
afspraken te maken en de helpende hand te bieden aan ondernemers (energiebesparing) en
gemeenten/OD (effectieve manieren van toezicht). Dit akkoord raakt ook andere lopende
trajecten, bijv. herstructurering bedrijventerreinen. De planning is om dit voorjaar het
definitieve voorstel in te dienen bij de colleges.
Dhr. Helling dankt de gedeputeerde voor de toelichting. Hij vindt handhaving het meest cruciaal.
Dit moet centraal staan in de hersteloperatie, ook als het gaat om de onderlinge
concurrentieverhoudingen. Voor bedrijven is dit niet corebusiness.
Dhr. Ter Veen vraagt of de provincie al zicht heeft op de financiering van datgeen wat voortkomt
uit dit akkoord.
De gedeputeerde geeft aan dat het begint met het uitspreken van de gezamenlijke ambitie.
Zodra het gehele actiepakket (acties tot opvolging en stimulering) bekend is, is de provincie
zeker bereid te kijken naar faciliteringsmogelijkheden. Hij benadrukt wel dat de gemeenten en
omgevingsdiensten verantwoordelijk zijn voor de VTH-taken.
Mw. Van Dolder benoemt de weerstand in Koggenland tegen het aanbieden van gratis
energiescans. Dit is geen goed signaal aan bedrijven die al wel aan de norm hebben voldaan
met bijbehorende investeringen. Ook stelt zij voor een fasering aan te brengen; begin daar waar
de meeste winst bereikt kan worden (oudere bedrijven en bedrijventerreinen).
De gedeputeerde antwoordt dat bedrijven vooral worden bezocht via het formele VTH-spoor,
maar benoemt ook andere manieren om aan kennisoverdracht richting bedrijven te voldoen.
Hij begrijpt de boodschap niet iets te willen financieren waar bedrijven al aan hadden moeten
voldoen volgens reeds bestaande wet- en regelgeving.
Mw. Heutink vraagt aandacht voor aansluiting bij de bestaande structuren/trajecten, vooral als
het gaat de kleinere ondernemers (MKB). Uiteraard is handhaving belangrijk, maar hou ook oog
voor de huidige moeilijke omstandigheden van veel van deze ondernemers.
Mw. Nicolai geeft aan dat de punten (w.o. de energiescans, aansluiting bij andere
perspectieven) van Westfriesland al zijn ingebracht in de workshop die is gehouden in januari
van dit jaar.
Dhr. Nootebos attendeert op de bedrijven die al voldoen aan energie besparen; neem deze mee
in de campagne
Dhr. Slagter haakt in op de handhaving. Zijn voorstel is om de wettelijke verplichting mee te
laten wegen bij het verlenen van subsidies aan bedrijven.
De gedeputeerde dankt de bestuurders voor de suggesties en opmerkingen. Hij concludeert dat
hij niet heeft gehoord ‘doe het niet’. Hij resumeert dat er goed moet worden nagedacht over
datgeen wat werkelijk moet, dat het accent dient te liggen op handhaving en te kijken naar
mogelijk andere instrumenten die daarvoor inzetbaar zijn. Ook is hij zich bewust van de
(financiële) omstandigheden waarin veel gemeenten op dit moment verkeren. Dit zal zeker
onderdeel zijn in het verdere proces.
De uitkomsten van de ronde langs de diverse portefeuillehoudersoverleggen in de regio’s
worden verwerkt in een definitief voorstel en wordt geagendeerd in dit gremium. Definitieve
besluitvorming vindt plaats in de colleges, voor de zomer.

De VVRE besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie van de Provincie waarin de opzet voor een regionaal
Energiebesparingsakkoord wordt geïntroduceerd.
4. Energieneutrale bedrijventerreinen 2040
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 Energieneutrale bedrijventerreinen - 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).
Opmerkingen:
- Dhr. Meester geeft een toelichting op het voorstel. Hij schets kort de achtergrond van dit
initiatief. Hij benadrukt de belangrijke rol van het georganiseerde bedrijfsleven in dit voorstel. Er
is geen winstoogmerk. De gevraagde bijdrage is bestemd voor het onderdeel duurzaam
ondernemersloket. Het initiatief om te komen tot een provinciaal energiebesparingsakkoord (zie
agendapunt 3) kan in dit geheel worden meegenomen.
- De voorzitter attendeert de bestuurders op de relatie met de bijlage ‘Bericht Onderzoek potentie
energietransitie bedrijventerreinen NHN en MRA bij agendapunt 8 (BAO HbA).
- Het college van Opmeer kan inhoudelijk instemmen met het voorstel, echter vooralsnog niet
met de gevraagde financiële bijdrage. Het college is van mening dat hiervoor in eerste instantie
moet worden gekeken naar de mogelijkheid tot financiering door de belanghebbenden
(bedrijven/ondernemers).
- Het college van Drechterland stemt eveneens in met het voorstel onder voorwaarde van twee
zorgpunten nl. het ‘branden’ van de onafhankelijkheid en de beoordeling van de evaluatie
na de genoemde periode van twee jaar. Het voorstel is om aan de hand van het globale
actieplan de beoogde doelstellingen van de evaluatie nogmaals te agenderen in dit gremium.
- Mw. Van der Valk geeft aan in de Stuurgroep Pact instemmend is gesproken over een
incidentele bijdrage uit de beschikbare Pact-gelden van ca. € 15.000 voor het duurzaam
ondernemersloket en hoopt dat Opmeer dit in haar overweging mee wil nemen. Ook is het
goed om de subsidievoorwaarden van de stichting aan de voorkant goed duidelijk te maken.
- De gedeputeerde complimenteert de regio met het voorstel dat nu voorligt. Het is inderdaad
zinvol om de verbinding te leggen met het vorige agendapunt. Tevens attendeert hij op de in GS
aangenomen motie voor duurzaam economisch (corona) herstel. Deze motie wordt nog nader
uitgewerkt waarin duurzame bedrijventerreinen ook wordt meegenomen.
- Dhr. Nederpelt meldt dat de link ambtelijk al is gelegd. Dit is ook een kans voor een
mogelijke financiële bijdrage door de provincie. Rekening houdend met de bijdrage uit de Pactgelden hoort hij graag van Opmeer of zij bereid zijn toch in te stemmen met het voorstel en de
bijdrage. Hij wijst op het belang van regionale eenheid in deze.
- Dhr. Slagter benoemt bij dit onderwerp ook de benodigde investeringen in onze eigen
gemeentelijke gebouwen. Stede Broec kan op dit moment hier niet aan voldoen.
- Dhr. Meester benadrukt dat voor dit project financiële steun van de provincie vrijwel zeker is. De
provincie heeft dit project ook aangemerkt als voorbeeldproject voor andere regio’s.
- De voorwaarde van de provincie daarbij is echter wel dat alle zeven gemeenten deelnemen.
- Dhr. Ter Veen geeft aan bovenstaande (subsidie provincie en bijdrage uit Pact-gelden) ter
afweging nogmaals te bespreken in het college. Bij een financiële bijdrage door de gemeenten
moet wel de beslissingsbevoegdheid en zeggenschap van de gemeenten goed geborgd worden.
Aanvullend vindt Opmeer dat er objectieve criteria moet worden opgesteld voor participatie door
bedrijven.
- Mw. Van der Valk geeft aan dat de subsidievoorwaarden ter kennisname voor een volgende
VVRE worden geagendeerd. Deze dienen als basis voor de evaluatie.
Maatschappelijk vastgoed van de gemeenten is ook onderdeel van de eerder genoemde motie
van de provincie.
- Het is essentieel dat een subsidie pas wordt uitgekeerd als de beoogde prestatie is geleverd.
Voor de evaluatie is de mate van toetsbaarheid van de subsidievoorwaarden van groot belang.
- Dhr. Meester verwijst naar eerdere ervaringen van deelname van gemeenten aan
stichtingsbesturen en de verschillen in belangen. Het is beter om aan de voorkant goede
subsidievoorwaarden te stellen en sturingsmogelijkheid voor de gemeenten in de

stakeholdersraad.
(Voorzitter: dhr. Nootebos)
- De voorzitter concludeert dat met uitzondering van Opmeer de gemeenten het voorstel kunnen
instemmen met het voorstel. Opmeer heeft de intentie tot deelname onder de voorwaarde
dat de vragen en zorgen op een goede manier worden meegenomen in de uitwerking en
definitief besluit van het college.
De VVRE besluit:
1. De intentie uit te spreken bij te dragen in de nog op te richten Stichting Energie Neutrale
Bedrijventerreinen, onder de voorwaarde dat de vragen en zorgen op een goede manier worden
meegenomen in de uitwerking en definitieve besluitvorming in Opmeer.
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). In de berekening is de bijdrage uit de Pact-gelden en subsidie van de provincie nog
niet meegenomen. De provincie stelt als voorwaarde voor subsidiering dat alle zeven
gemeenten deelnemen.’
3. De aangescherpte subsidievoorwaarden zullen ter kennisname worden ingebracht in een
volgende VVRE, onder voorwaarde van ambtelijk regionale afstemming en akkoord van de
bestuurlijke dossierhouders. Deze dienen als basis voor de evaluatie.

5. Actieagenda circulair Westfriesland
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).
Opmerkingen:
- Dhr. Nederpelt licht het voorstel toe, het is één van de onderdelen van de duurzaamheidsagenda
onder het Pact van Westfriesland. Hij hoopt nu op een brede instemming van de gehele regio.
- Dhr. Nootebos geeft aan dat ondanks (ambtelijke) pogingen tot elkaar te komen Stede Broec
niet kan instemmen met het voorstel. De raad van Stede Broec heeft dit niet meegegeven als
primaire doelstelling. Daarnaast is sprake van krapte in capaciteit en middelen. Ambtelijk is
aangegeven niet te kunnen leveren. Derhalve is afgesproken voorrang te geven aan trajecten
die wel tot de primaire doelstellingen van de raad behoren.
Tevens vraagt hij voor het dossier duurzaamheid aandacht voor een meer gestructureerde
gemeenschappelijke aanpak. Hij mist de rode draad, vooral in de gevraagde investeringen.
- Dhr. Nederpelt begrijpt het besluit van Stede Broec, maar refereert ook aan het lopende
onderzoek wat er qua middelen/capaciteit in de gemeenten nodig is voor de
duurzaamheidsagenda, welke ook wordt meegenomen in de P&C cyclus van alle gemeenten. Dit
onderzoek is ook landelijk uitgevoerd in opdracht van de VNG. Voor de rode draad verwijst hij
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naar het Pact van Westfriesland. De actieagenda circulair is onderdeel van het Uitvoeringsplan.
Dhr. Broeders herkent de hoge energie in het dossier duurzaamheid. Er wordt nu gewerkt aan
een meer procesmatige aanpak.
Opmeer is bereid in te stemmen met het voorstel, met als zorgpunt de ambtelijke inzet. Ook in
Opmeer moet er geprioriteerd worden.
Dhr. Ter Veen roept tevens op – ook gelet op deze vergadering waar vier verschillende
organisaties geagendeerd worden voor deelname – te kijken naar de mogelijkheid organisaties
samen te voegen.
Dhr. Slagter benoemt de rol van het Rijk in dit dossier. Er zijn veel opdrachten in de breedste zin
van duurzaamheid, maar nog geen financiering. Dit houdt in dat gemeenten nu weloverwogen
keuzes moeten maken.
De discussie rondom gebrek aan ambtelijke inzet en financiële middelen is herkenbaar voor alle
gemeenten, ook dat er veel stukken liggen. Mw. Heutink wijst op het belang van regionale
eenheid. Voorstellen die belangrijk zijn voor het grote geheel, moeten gewoon doorgaan.
Mw. Van de Valk geeft aan dat een nieuwe organisatie niet aan de orde is. Het uitvoerende
gremium is Duurzaam Ondernemend Westfriesland, wat ook inhoudt dat er geen extra capaciteit
gevraagd wordt
Dhr. Nijpels roept op om bij vaststelling van de agenda 2021 (in het eerste kwartaal) van het
Pact keuzes te maken of te kiezen voor een efficiënte aanpak. Het pho ABZ en de
adviescommissie Gemeentesecretarissen moeten hiervoor met voorstellen komen.

- Dhr. Nederpelt is van mening dat dit voorstel door alle zeven gemeenten gedragen moet
worden, echter gezien de energie bij ambtenaren en ondernemers om hier vorm aan te
geven stelt hij voor dit vooralsnog met zes gemeenten voort te zetten.
- De voorzitter concludeert dat de VVRE hiermee kan instemmen.
De VVRE besluit:
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).
3. De gemeente Stede Broec zal niet deelnemen aan dit traject.
Ondernemende regio

dossierhouders Helling, Nederpelt, Heutink

6. Toeristische samenwerking Westfriesland
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, 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.
Opmerkingen:
- Dhr. Helling leidt het voorstel in. In dit voorstel is op een lichte manier met beperkte middelen
invulling gegeven aan het Uitvoeringsplan Pact.
- Dhr. Nijpels refereert aan de komende evaluatie Holland boven Amsterdam. Het is inmiddels
gebleken dat ondernemers significant achterblijven met hun bijdrage. Energie en middelen
moeten ook vanuit de ondernemers geleverd worden. Opmeer zal derhalve vooralsnog niet
participeren in het gewenste uitvoeringsbudget, behoudens de beschikbare middelen uit de
Regionale Economische Agenda.
- De gemeenten Drechterland, Stede Broec en Koggenland geven net zoals Opmeer een
voorbehoud af voor de vervolgkosten.
- De voorzitter concludeert dat de VVRE instemt met het nu voorliggende voorstel met
inachtneming van de gemaakte opmerkingen over vervolgkosten in het verdere traject.
De VVRE besluit:
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.
7. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN
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.
Opmerkingen:
- Dhr. Helling geeft een toelichting op de totstandkoming van het voorstel. Het voorstel is een
instrument om de diverse hulpbijdragen van het rijk naar Noord-Holland te laten komen.
Noord-Holland is de enige provincie zonder een ROM. Alle portefeuillehouders EZ zijn
uitgenodigd voor het BAO van 12 februari a.s. bij de bespreking van dit agendapunt en roept
de bestuurders in Westfriesland op hiervan gebruik te maken.
De cruciale vraag is of de gemeenten in Westfriesland bereid zijn om gezamenlijk in te stappen.
Welke punten willen zij meegeven v.w.b. de voorwaarden e.d.?
- Dhr. Pennink geeft aan dat het nu nog vooral peilen en realiseren van gemeenschappelijkheid in
NHN betreft. Invest MRA was gericht op energie, duurzaamheid en circulariteit. De wens van
EZK is om het nu breder te trekken naar o.a. agribusiness, innovatieve maakindustrie. Het is
voor gemeenten mogelijk om te kiezen voor een fonds (bijv. alleen energie, duurzaamheid en
circulariteit).
Over de verhouding tot de huidige activiteiten van ONHN is nadrukkelijk aangegeven dat
bestaande ‘ecosysteem’ primair is en de ROM aanvullend. Het moet volledig complementair zijn.
- Dhr. Nederpelt refereert aan eerdere bespreking in de VVRE over Invest MRA. Het gevraagde
aanvullende budget maakt het complex. Hier moet een structurele oplossing voor komen,
Een idee kan zijn 50% inbreng door provincie, 25% door ONHN en 25% voor rekening van
gemeenten.
- Dhr. Slagter benoemt de risicoberekening van 15%. Hij verwacht dat deze hoger zal zijn. Dit is
voor Stede Broec financieel een moeilijke en dure opzet.
- Ook voor Drechterland is een structurele bijdrage problematisch. Wellicht moeten er keuzes
gemaakt worden in het takenpakket van het Ontwikkelingsbedrijf.
- Koggenland heeft vooralsnog niet de intentie om deel te nemen. Los van het financiële, hebben
kleine gemeenten een beperkt belang hierin.
- Opmeer zal wel deelnemen, onder voorwaarde dat niet teveel gemeenten afhaken (voldoende
massa) en sluit zich graag aan bij het voorstel van dhr. Nederpelt.
Dhr. Slagter vindt werkgelegenheid geen goed voorbeeld. Er zijn momenteel meer vacatures
dan beschikbare potentiële werknemers.
- Dhr. Nederpelt refereert aan zijn eerdere voorstel tot verdeling van de gevraagde bijdrage. Hij
roept de gemeenten zich op zich te verenigen, moet een duidelijk signaal zijn richting het BAO.
- Dhr. Helling reflecteert op de inbreng die is gegeven. Het gaat om geldstromen die in de regio
landen richting werkgelegenheid, verduurzaming etc. Daar profiteren alle gemeenten van. Het
betreft ook noodhulp. Noord-Holland dreigt een witte vlek te worden en dit is geen goede
ontwikkeling voor de regio. Zijn inziens moet de regio derhalve zoeken naar suggesties om er
gezamenlijk uit te komen. Gemeenten kunnen verschillende afspraken maken over keuze
fondsen, zoals eerder uitgelegd door dhr. Pennink. Bij afhaken van gemeenten wordt de bijdrage
voor andere gemeenten hoger.
- De voorzitter stelt vast dat de reacties verschillen. Hij stelt voor deze en de genoemde
suggesties ook zo aan de orde te brengen in het BAO, en doet nogmaals de oproep aan alle
dossierhouders EZ om aan te sluiten bij het BAO.

Bovenregionale samenwerking
8. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling)
Stukken (nagezonden)
8a Agenda BAO 12 februari 2021
8b Bijlage 1 - Notitie ROM MRA-NHN (zie ook agendapunt 7)
8c Bijlage 2 - Conceptverslag BAO 12 november 2020
8d Bijlage 3 - Flyer lobby NHN

8e Bijlage 4 - Plan van Aanpak casusregio cat. B
8f Bijlage 5 - Bericht Onderzoek potentie energietransitie bedrijventerreinen NHN en MRA
8g Bijlage 6- RES en innovatie
> Voorstel:
Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
Opmerkingen:
- De voorzitter is zoals afgesproken inmiddels aangesloten bij het bestuurlijk vooroverleg BAO.
- Dhr. Helling geeft een toelichting op o.a. de volgende punten:
Behoefteraming bedrijventerreinen; in januari is deze vastgesteld in de GS. Dit houdt in dat de
regio’s met elkaar om tafel kunnen om daar invulling aan te geven.
Flyer lobby NHN: dhr. Helling vindt het jammer dat de regio hier niet in is meegenomen. Dat
doet voor het ‘teamgevoel’ geen goed.
Doorstart HbA: de discussie zal zich vooral richten op een nieuwe verdeelsleutel.
- Dhr. Pennink licht het proces totstandkoming van de flyer lobby NHN kort toe. ONHN faciliteert
het lobby-overleg. Een dilemma is dat uitvoering vaak snelheid vraagt maar ONHN heeft te
maken met veel overleg en opdrachtgevers.
- Dhr. Slagter is van mening dat organisaties zoals ONHN die de ontwikkeling op economisch
gebied promoten, binnen gegeven kaders ruimte en vrijheid moeten hebben.
- Dhr. Ter Veen over behoefteraming bedrijventerreinen: de stand van zaken in het rapport STEC
zijn achterhaald, ook voor Westfriesland. Het is van belang te blijven herhalen, ook in relatie tot
de Omgevingsverordening van de Provincie dat Westfriesland aan de bovenkant van de behoefte
tot uitbreiding zit.
- Dhr. Nederpelt stelt voor als actiepunt aan te nemen om als regio gezamenlijk aan de slag te
gaan met de in het rapport vastgestelde geconstateerde krapte in ruimte voor Westfriesland, in
relatie tot de andere twee deelregio’s.

Overig
9. Ingekomen stukken/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:
9a Memo Mededelingen VVRE 4 februari 2021
9b Regionale afstemming bedrijventerrein De Veken Opmeer
9c Woningbouwplan Water en Vuur Drechterland
9d Woningbouwplan Gommerwijk
Nagezonden: Verslag voortgangsgesprek Droge & Van Drimmelen
Opmerkingen:
- Dhr. Ter Veen geeft een toelichting op stuk 9b (Regionale afstemming bedrijventerreinen De
Veken Opmeer). Er is een behoorlijke behoefte. Dit dateert nog uit de vorige behoefteraming.
Dhr. Helling geeft aan dat Hoorn moeite heeft met het ambtelijk proces dat gelopen is. Omwille
van het belang is Hoorn wel akkoord met de plannen van Opmeer.
Dhr. Ter Veen bedankt Hoorn voor de constructieve houding en stelt voor enige zaken 1 op 1
met elkaar door te nemen.
- Regatta: dhr. Nederpelt informeert de bestuurders over een nieuwe financieringspartner.
- Dhr. Nederpelt informeert de bestuurders over de stand van zaken rondom het plan van de
WBG ‘Please in my backyard’. Een conceptreactie aan de WBG is in voorbereiding. Deze wordt
ter vaststelling geagendeerd in de volgende VVRE-vergadering.
- Dhr. Helling neemt de bestuurders mee in de ontwikkelingen rondom de Westfriese zienswijze
Agriport A7, deelgebied B1, het gesprek met Hollands Kroon dat inmiddels heeft
plaatsgevonden. Er is toegezegd dat Westfriesland betrokken zal worden in het verdere proces
en dat er antwoorden zullen komen op de vragen die gesteld zijn in de afgegeven zienswijze.
- Mw. Van Langen koppelt kort terug wat er is besproken in de eerste Stuurgroep Pact in de
nieuwe samenstelling. Zij stelt voor het verslag van de stuurgroep Pact vast terug te laten
komen in de VVRE zodat de connectie tussen Madivosa en VVRE goed gemaakt wordt.

-

Dhr. Struijlaart over het woonakkoord: in Enkhuizen is gebleken dat de provincie ambtelijk vast
houdt aan de regels uit het verleden. Mochten andere gemeenten hier ook tegen aan lopen,
worden zij verzocht contact op te nemen met de bestuurlijke trekkers.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende VVRE vergadering is op 4 maart 2021.

