Agenda VVRE
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Zaaknummer

: 3 maart 2022
: 09.00 uur – 10.45 uur
: Raadszaal Hoorn
: S. Bashara
: 1934589

1. Opening

09.00 uur

2. Verslag vergadering 3 februari 2022

09.01 uur

Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag VVRE 3 februari 2022
Bijlage 2 Conceptverslag VVRE 3 februari 2022

THEMA WONEN
3. Uitwerking Woondeal

09.05 uur

Dossierhouders: Van der Ven, Heutink en Van Dolder

Het Woonakkoord is onderdeel van het Pact van Westfriesland 7.1 binnen
het thema Wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid.
Op 2 december 2021 is in een bestuurlijk overleg tussen de regio NoordHolland Noord met minister Ollongren afgesproken om de samenwerking
tussen het Rijk, de regio NHN en de provincie NH de komende periode vorm
te geven. Adviesbureau Companen is door de regio NHN gevraagd om de
eerste opgave uit te werken. Companen brengt de complexe opgaven in de
woningbouwproductie tot 2030 in Noord-Holland Noord (NHN) in samenhang
in beeld. Bij die complexe opgaven gaat het om de bereikbaarheid/mobiliteit,
samenhang van kwaliteit (incl. flex), betaalbaarheid, inbreiding/uitleg,
duurzaamheid, stikstof, vraagstuk huisvesting buitenlandse werknemers etc..
De uitkomsten vormen input voor samenwerkingsafspraken tussen de
partijen. De regio Westfriesland levert input bij de verschillende acties.
Voorstel:
- Kennis te nemen van een presentatie van Companen over de concretisering
samenwerking woningbouwopgave Noord-Holland Noord
Bijlagen:
3a Voorstel VVRE Uitwerking woondeal
3b Bijlage 1 Samenwerking Noord-Holland Noord
3c Bijlage 2 Offerte samenwerking woningbouwopgave – NH
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THEMA DUURZAAMHEID
4. Intentieovereenkomst klimaatbestendige bouw

09.35 uur

Dossierhouders: Bashara, Nederpelt en Broeders

De Westfriese gemeenten werken op basis van het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA) aan een klimaatbestendige regio. In de periode 20202021 zijn achtereenvolgens een stresstest, ambitie met bijbehorende
adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda’s tot stand gekomen. Eén van de
afspraken in de adaptatiestrategie is dat nieuwbouw vanaf nu
klimaatbestendig wordt ontwikkeld. In een intensief samenwerkingstraject hebben de deelnemers naar gemene delers gezocht en zijn
compromissen gesloten. Het heeft geleid tot de intentieovereenkomst,
een gedragen set aan afspraken en een update van de
basisveiligheidsniveaus. Die maken de duurzaamheidsopgave met
betrekking tot klimaatadaptatie concreter en duidelijker en zorgen voor
een gelijk speelveld.
De VVRE besloot in de vergadering van 3 februari dit onderwerp terug te
laten komen tijdens het VVRE van 3 maart. In het memo staat een
nadere toelichting en een reactie op de gestelde vragen en
aandachtspunten.
Voorstel:
1. De intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw aan te gaan
2. Zich in te spannen de bij de overeenkomst behorende afspraken en
basisveiligheidsniveaus te verankeren in beleid en handelen.
Bijlagen:
4a Voorstel VVRE Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw
4b Memo VVRE Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw
4c Aanbiedingsbrief Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw
4d Afspraken Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord-Holland
4e Bestuurlijke samenvatting kosten en bekostiging klimaatbestendige nieuwbouw
4f Eenzijdige Intentieverklaring Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord-Holland
4g Uitgenodigde partijen Intentieovereenkomst Klimaatadaptieve nieuwbouw MRA en NoordHolland

THEMA BOVENREGIONALE SAMENWERKING
5. Integrerend Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (IBAO)
Vakberaad Economie
: 17 maart 2022
Vakberaad Wonen
: 18 maart 2022
Vakberaad Bereikbaarheid
: nog niet bekend
I-BAO:
: 4 maart 2022
Voorstel:
- Bespreken en afstemmen voor de vakberaden en I-BAO.
Bijlagen:
Er zijn nog geen stukken beschikbaar.

6. PVVB Noord-Holland Noord
Het eerstvolgende PVVB overleg is op 28 februari 2022
Er zijn nog geen stukken beschikbaar.
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10.05 uur

7. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het eerstvolgende overleg is op 10 maart 2022
Er zijn nog geen stukken beschikbaar.
THEMA OVERIG
8. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag

10.20 uur

Voorstel:
- Kennis nemen van de mededelingen en binnengekomen stukken
- Kennis nemen van de afwegingskaders woningbouwplannen
Westfriesland.
Bijlagen:
8a

Mededelingen en binnengekomen stukken 3 maart 2022

8b1 Memo VVRE afstemming woningbouwplannen
8b2 Afwegingskader Breed 13 hoorn
8b3 Afwegingskader Scharwoude 9
8b4 Afwegingskader In de Perenlaan Zwaagdijk-West
8b5 Afwegingskader Plan Zuiderdracht 15-17
8b6 Afwegingskader en memo Julianastraat en Tuinstraat

9. Sluiting

10.45 uur
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