Agenda VVRE
Datum

: 6 oktober 2022

Tijd

: 09.00 - 11.45 uur

Voorzitter
Locatie

: René Assendelft
: Raadszaal, Hoorn

Zaaknummer : 1986358

1. Opening

09.00 uur

2. Verslag VVRE 7 juli 202

09.01 uur

Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag VVRE 7 juli 2022
Bijlage:
2 Conceptverslag VVRE 7 juli 2022

3. Onderwerp niet openbaar

09.05 uur

De stukken voor agendapunt 3 zijn separaat gestuurd aan de
portefeuillehouders VVRE.

THEMA WONEN

4. Woningmakers

09.30 uur

Dossierhouders: R. Van Dolder en M. van der Ven

Kennismaking Woningmakers
Corporaties, ontwikkelaars en makelaars in Westfriesland hebben in
Westfriesland elkaar opgezocht onder de noemer Woningmakers. Onder
leiding van een programmamanager zoeken de Woningmakers de
samenwerking met de gemeenten. De gemeenten Hoorn en Medemblik
zijn deze samenwerking aangegaan. Het doel is het verhogen en
versnellen van de woningbouwproductie, door zich te richten op de
optimalisatie van het gezamenlijk realisatievermogen. Met de Woningmakers
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ontstaat voor gemeenten het logische private aanspreekpunt in de
woningbouw. De kopgroep van de Woningmakers komt langs bij uw
vergadering voor een kennismaking. De kopgroep zal zich voorstellen en
aangeven welke toegevoegde waarde de samenwerking kan hebben. Hiermee
krijgt u inzicht in welke meerwaarde samenwerking heeft voor uw gemeente.
Voorstel:
- Kennis te nemen van de presentatie Woningmakers
Bijlage:
Geen.

THEMA DUURZAAMHEID

5. Vervolg Circulaire Westfriesland

09.50 uur

Dossierhouders: R. Van Dolder, F. De Vos, H. Ter Veen, T. Visser, J. Franx, A. Helling en
H. Nederpelt

Circulair Westfriesland helpt Westfriesland een circulaire economie op te
bouwen, samen met ondernemers, organisaties, onderwijsinstellingen en
overheden. Circulair Westfriesland is vorig jaar van start gegaan, al mooie
resultaten zijn bereikt. Gemeenten droegen incidenteel bij aan Circulair
Westfriesland, de bijdrage stopt na 2022. Om Circulair Westfriesland ook
na 2023 in te zetten zijn structurele middelen nodig. De Actieagenda
2023-2026 vormt de basis hiervoor en geeft aan waarop Westfriesland de
komende jaren gaat inzetten. Deze actieagenda is samen met ondernemers
en stakeholders opgesteld.
Voorstel:
1. De actieagenda Circulair Westfriesland 2023-2026 vast te stellen.
2. Hiervoor een structurele bijdrage van € 66.500,- vast te stellen en deze
naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de Westfriese gemeenten
(zie financiële aspecten).
Bijlage:
5a VVRE-voorstel Actieagenda 2023 en verder
5b ActieAgenda Circulair WF 2023-2026 bestuurlijk

6. Continuering Duurzaam Ondernemersloket

10.15 uur

Dossierhouders: R. Van Dolder, F. De Vos, H. Ter Veen, T. Visser, J. Franx, A. Helling en
H. Nederpelt

Het Duurzaam Ondernemersloket helpt ondernemers op bedrijventerreinen
om te verduurzamen. Dit onafhankelijke loket is vorig jaar opgericht, voor en
door ondernemers met een financiële bijdragen vanuit Westfriese gemeenten
en provincie. De financiering van het Duurzaam Ondernemersloket loopt tot
april 2023. Met dit voorstel kunnen we het loket ook na april 2023 voortzetten.
Het businessplan 2023 vormt de basis vormt hiervoor de basis en geeft aan
waarop het Duurzaam Ondernemersloket op gaat inzetten.
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Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het continueren van het duurzaam ondernemersloket.
2. Hiervoor een structurele bijdrage van € 81.000,- vast te stellen en deze naar
rato van het aantal inwoners te verdelen over de Westfriese gemeenten
(zie financiële aspecten)
Bijlage:
6a VVRE voorstel Continuering ondernemersloket
6b Businessplan DOWF

THEMA MOBILITEIT

7. Actieprogramma Westfriese lijn

10.40 uur

Nederland staat voor grote uitdagingen, waaronder de vraag waar we een
miljoen woningen bouwen, hoe we de stikstofproblematiek gaan oplossen
en hoe we de mobiliteit gaan verduurzamen. Deze vraagstukken spelen
niet alleen op landelijk niveau, maar zeker ook in de regio. Vanuit dit besef
heeft NS in 2020 het initiatief genomen om in de Provincie Noord-Holland
samen met de regionale partners een Regionale Ontwikkelagenda op te
gaan stellen. De agenda bestaat uit een set van maatregelen om – in
samenwerking met de betrokken gemeenten - de samenhang tussen de
ruimtelijke ontwikkelingen en het treinvervoer te versterken en daarmee
vandaag maar ook in de toekomst aantrekkelijk treinvervoer te blijven
bieden.
Voorstel:
1. in te stemmen met het opstellen van een actieprogramma, als onderdeel
van de Regionale Ontwikkelagenda Noord-Holland, voor de Westfrieselijn
en deze eind 2022 aan de colleges van B&W van de gemeenten Hoorn,
Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen, GS van de Provincie
Noord-Holland en de directies van ProRail en NS ter besluitvorming voor
te leggen;
2. In te stemmen met het vervolgproces
Bijlage:
7 Regionale Ontwikkelagenda WestFrieselijn_versie 0.4

THEMA REGIONALE SAMENWERKING
8. Dossierhouders Strategische Agenda VVRE
De VVRE werkt met bestuurlijke trekkers op de verschillende thema’s en
projecten. Het is van belang gezamenlijk te bepalen wie voor welk
onderdeel als dossierhouders gaan optreden.
Voorstel:
Afstemmen bestuurlijk dossierhouders VVRE en agendacommissie
Bijlage: 8 Overzicht thema’s dossierhouders VVRE
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11.00 uur

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

:
:
:
:

11.20 uur

28 september en 25 november
28 september en 30 november
ntb
3 november

Voorstel:
- Bespreken en afstemmen/terugkoppelen van de vakberaden en I-BAO
Bijlage:
Er zijn geen stukken beschikbaar

10. PVVB Noord-Holland Noord

11.25 uur

Het afgelopen PVVB overleg vond plaats op 3 oktober 2022
Voorstel:
Bespreken en terugkoppelen van PVVB van 3 oktober.
Bijlage:
Er zijn geen stukken beschikbaar

11. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

11.30 uur

Het eerstvolgende overleg is op 12 oktober 2022
Voorstel:
Bespreken en afstemmen van AB 12 oktober 2022
Bijlage:
Er zijn nog geen stukken beschikbaar.

THEMA OVERIG
12. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag
Voorstel:
Kennis nemen van de mededelingen en binnengekomen stukken
- Kennis nemen van de afwegingskaders woningbouwplannen
Westfriesland
Bijlage:
12a Mededelingen VVRE 6 oktober 2022 en termijnagenda RRB
12b Memo VVRE afstemming woningbouwplannen september 2022
12b1 Afwegingskader CPO Zuideermeer
12b2 Afwegingskader Oosterwijzend 52
12b3 Afwegingskader West Friesland EWF BenO
12b4 Afwegingskader woningbouw ’t Bon
12b5 Afwegingskader regionale afstemming woningbouw - Jan Willemszstraat 18 Hoorn
12b6 Memo VVRE status en planning woningbouwplan Florapark Westeinde
12b7 Regionale afstemming Hoorn de Vrijheid
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11.35 uur

13. Sluiting

11.45 uur
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