Agenda VVRE
Datum
Tijd
Voorzitter
Locatie
Zaaknummer

:
:
:
:
:

2 juni 2022
09.00 uur – 10.15 uur
Simon Broersma
Raadszaal Hoorn
1957085

1. Opening

09.00 uur

2. Verslag 7 april 2022

09.01 uur

Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag VVRE 7 april 2022
- Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 7 april 2022
Bijlage:
2a Conceptverslag VVRE 7 april 2022
2a Conceptverslag Madivosa/VVRE 7 april 2022

THEMA INFRASTRUCTUUR/DIGITALISERING
3. Aanpassing opzet ‘PvA WF bij uitrol 5G”
Dossierhouders: Nederpelt en Broeders

De uitrol van 5G bestaat uit het beschikbaar stellen en veilen van
frequentiebanden door het Rijk en het benutten van deze frequenties met
5G-techniek door de telecombedrijven. De taak voor gemeenten is om zich
voor te bereiden door onder andere te onderzoeken hoe zij de 5G-techniek
zo goed als mogelijk ruimtelijk willen inpassen. Het tempo van de
voorbereiding wordt bepaald door de acties van de twee belangrijkste
actoren, de Rijksoverheid en de Telecombedrijven. Het Plan van Aanpak is
opgesteld en bevat een concreet takenpakket. Er zijn ramingen gemaakt
van de benodigde capaciteit. Deze ramingen zijn afgestemd met de
betrokken beleidsterreinen. Regionale beleidsambtenaren van de
beleidsterreinen Communicatie, Ruimtelijk en Juridische Zaken hebben
meegedacht in wat er gedaan moet worden (plannen, taken en capaciteit).

09.05 uur

Voorstel:
A. Het Plan van Aanpak Voorbereiding op de uitrol van 5G in Westfriesland
(PvA) vast te stellen en te hanteren als leidraad voor de uitrol van 5G in
Westfriesland.
Dit betekent:
- Het omschreven takenpakket met de bijbehorende raming van de
benodigde capaciteit en de verdere voorbereiding te beleggen
binnen de zeven gemeenten, bij de lijnverantwoordelijken van de
drie in het PvA genoemde taakvelden; Communicatie, Juridische
Zaken en Ruimtelijk.
B. De regionale digitale ambitie als volgt vast te stellen: “De Regio
Westfriesland ambieert een goede digitale bereikbaarheid met een
minimumaantal antennes”;
C. Invulling van de regionale ambitie vereist (regionale)
werkzaamheden die niet thuishoren bij voornoemde drie taakvelden
en vragen om een regionale aanpak. De huidige projectgroep kan die
rol innemen indien daarvoor ook de capaciteit beschikbaar wordt
gemaakt. Voor coördinerende taken kan een externe projectleider
ingehuurd worden.
Dit betekent:
t.a.v. regionale taken tot aan afronding per 2023
- Regionaal samen (juridisch) te onderzoeken of en hoe het delen
van antennes de aantallen kan beperken;
- Een onderzoek naar de digitale bereikbaarheid uit te laten voeren,
zodat inzichtelijk is op welke plaatsen antennes niet of juist wel
wenselijk zijn;
- Coördinatie en afstemming (boven)regionaal.
t.a.v. regionaal eindproduct
- Regionaal een (model) Nota Antennebeleid annex (model)
draaiboek op te stellen
Bijlagen:
3a Voorstel VVRE 5G PvA 2022
3b PvA voorbereiding uitrol 5G in Regio WF 05-05-2022
3c Presentatie 5G Overleg VVRE 2 juni

THEMA BOVENREGIONALE SAMENWERKING
4. Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (IBAO)
Vakberaad Economie
Vakberaad Wonen
Vakberaad Bereikbaarheid
I-BAO

:
:
:
:

11 mei
19 mei
data nog niet bekend
9 juni

Voorstel:
- Bespreken en afstemmen/terugkoppelen voor/van de
vakberaden en I-BAO
Bijlage:

09.30 uur

Er zijn geen stukken beschikbaar

5. PVVB Noord-Holland Noord

09.45 uur

Het eerst volgende PVVB overleg is op 13 juni 2022
Voorstel:
-

Bespreken en afstemmen/terugkoppelen van PVVB.

Bijlage:
Er zijn nog geen stukken beschikbaar

6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

09.47 uur

Het eerstvolgende AB-overleg vindt plaats op 13 juli 2022
Voorstel:
Bespreken en afstemmen/terugkoppelen van AB Omgevingsdienst
Bijlage:
Er zijn geen stukken beschikbaar

THEMA OVERIG
7. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag
Voorstel:
Kennis nemen
Kennis nemen
- Kennis nemen
Westfriesland
- Kennis nemen

09.49 uur

van de mededelingen en binnengekomen stukken
van het advies stedelijke vernieuwing
van de afwegingskaders woningbouwplannen
van de uitnodiging Symposium betaalbare woningen

Bijlage:
7a Mededelingen VVRE 2 juni 2022
7b1 Memo VVRE Advies stedelijke vernieuwing
7b2 Stedelijke vernieuwing – eindrapport
7c1 Memo VVRE afstemming woningbouwplannen mei 2022
7c2 Afwegingskader Westfriesland Middenweg 5 Bovenkarpsel JKT WH
7c3 Afwegingskader light Westfriesland Wijzend 10 WH
7c4 Afwegingskader landelijk gebied Dijkweg 163 Andijk
7c5 Afwegingskader Westeinderweg 43 Wognum
7d uitnodiging symposium juni 2022 betaalbare woningen

8.

Sluiting

10.15 uur

