
 

agenda 

 

Platform Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid 

Overleg  Bestuurlijk overleg 

Datum  14 februari 2019 

Locatie  Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad, Han Lammerszaal 

Tijd  9.30 – 11.00 uur 

 

Note 1: in de vergadering is er geschoven in de agendavolgorde; verslag is op volgorde van 

bespreking 

Note 2: de voorzitter was verlaat en de vergadering is, tot de komst van de voorzitter (halverwege 

het eerste agendapunt), voorgezeten door mw van Doorninck 

Note 3: de voorzitter verzoekt alle bestuurders in vervolg graag rekening te houden met de 

volledige vergadertijd en daartoe de nodige ruimte te reserveren in de agenda ivm quorum, de 

effectiviteit van de vergadering en waardering voor de aanwezigheid van de gasten die presentaties 

e.d. hebben voorbereid 
 
Algemene agendapunten 
 

1. Opening en mededelingen 

De vergadering wordt gestart met een voorstelronde. Een hartelijk welkom aan de nieuwe leden en 

er wordt kort stilgestaan bij het vertrek van de leden Nederstigt, Sikkema en Erol. Zij worden 

bedankt voor hun inzet.  

Mw Ruigrok geeft aan dat zij deelneemt namens AM regio Haarlemmermeer als een vergadering van 

het PHO met name gaat over energie dat dhr Nobel zal aanschuiven.  

 

Er is een brief binnengekomen van de AM regio over de deelname aan het PHO. Na beraad over met 

name het zorgpunt van precedentwerking van dubbele regiovertegenwoordiging wordt het volgende 

afgesproken: vertegenwoordiging in het PHO is 1 vertegenwoordiger uit elke deelregio en voor de 

thema’s Energie en Circulaire Economie de hoofdtrekkers hiervan (maximaal 2). Dit betekent dat 

mw Ruigrok in het vervolg optreedt in het PHO als trekker van Circulair (met mw van Wageningen) 

en dhr Nuijens uit Diemen toetreedt tot het PHO als deelregio vertegenwoordiger van de AM regio.   

Note van de secretaris: in verband met de afgesproken vertegenwoordiging van de AM regio is de 

eerder aangegeven mededeling van mw Ruigrok over de mogelijke aanwezigheid van dhr Nobel niet 

meer aan de orde.  

Bestuurders nemen kennis van de nieuwe opzet van de agenda ivm openbare verslaglegging. De 

agenda is opgebouwd naar het voorbeeld van het MRA Platform Ruimte.  

Voorzitter meldt de lancering van de website MRA Duurzaam; content is welkom en kan aangeleverd 

worden bij de programmamanagers Energie en Circulaire Economie. Bij de site hoort ook een 

maandelijkse nieuwsbrief voor portefeuillehouders duurzaamheid in de MRA die wordt gemaakt 

onder de regie van de programmamanagers. Het verslag van het PHO zal hierin worden opgenomen. 

Daarnaast komt elke keer ook een interview met een lid van het PHO; bestuurders worden hiervoor 

gevraagd.  

Mw Van Wageningen geeft een korte presentatie over de Duurzaamheidsagenda van Lelystad.  

 



2. Verslag MRA PHO Duurzaamheid 8 november 2018 

Het verslag wordt vastgesteld met de wijziging dat het zinsdeel ‘bij met name de 

vertegenwoordigers van de Gooi & Vechtstreek’ (agendapunt 2.2) wordt geschrapt.  
 
Agendapunten ter afspraakvorming (inclusief meningsvorming)  

 

3. MRA Duurzaamheid Top 

Tijdens het PHO Duurzaamheid van 8 november jl. hebben de leden het voornemen besproken om in 

2019 een MRA Duurzaamheid Top te organiseren. Er is daartoe opdracht gegeven om een nader 

uitgewerkt voorstel voor te bereiden. Gedeputeerde Van der Hoek en de wethouders Van Doorninck, 

Hoek en Munnikendam zijn de bestuurlijke trekkers voor de organisatie van de MRA Duurzaamheid 

Top.  

Bestuurders stemmen in met de geschetste basisopzet. Er wordt aan de programmamanagers 

meegeven om te gaan werken aan een aantal concrete deals die op de top getekend kunnen 

worden. Dit vraagt om een gedegen voortraject met besluitvorming in de college’s en betrekken van 

raden. Er wordt aangestuurd om hierin ook wat onderhandelingsruimte in te bouwen zodat op de 

top zelf ook ruimte is voor nadere teksten (gelijk aan internationale toppen). Deals kunnen bijv. 

betrekking hebben op: financiering energietransitie, aardgasloze industrie, energie infra, 

datacenters, duurzame mobiliteit, gebruik van biomassa, bouwen en wonen, en één of meerdere 

producten/ materiaalstromen circulair inkopen.  

De programmamanagers wordt gevraagd om de volgende vergadering met een aantal voorstellen te 

komen voor de top. De bestuurlijk trekkers van de organisatie van de top vormen samen met de 

bestuurlijk trekkers Energie en Circulair een klein comité voor de voorbereiding van de concept 

deals. Indien nodig wordt er bekeken of er voor de zomer nog een extra PHO wordt ingepland voor 

de voorbereiding van de top. 

 

De deals dienen bij te dragen aan/ in lijn te liggen met de doelen en ambities die worden opgesteld 

in het kader van de nieuwe MRA Agenda.  

De datum van de top wordt verder verkend. Het PHO kan zich voorstellen dat de top toch later in 

het jaar wordt gehouden dan de eerste helft van september ivm de agendering van de concept deals 

in de college’s; een mogelijkheid die wordt genoemd is de dag van de duurzaamheid op 10 oktober.  

 

4. Stand van zaken en Jaarplan Energietransitie 

Bestuurders kunnen instemmen met het jaarplan Energietransitie voor 2019. Het geeft richting aan 

acties voor de nieuwe MRA Agenda en moet in de loop van 2019 leiden tot scherpere keuzes. 

Aandachtspunten die nog worden genoemd zijn aardgasloze energie arrangementen voor de 

industrie, smart grids en lobby. Besluitvorming over Invest MRA ligt niet op deze tafel maar de 

verbinding is er wel. Er wordt door de voorzitter nog duidelijk benadrukt dat de RES leidend is en 

MRA activiteiten dienend en aanvullend zijn.  

 

Er wordt kennis genomen van de inhoud van het advies over financieringsconstructies en er wordt 

ingestemd met het meenemen van daarin opgenomen observaties en suggesties in de voorbereiding 

van een vervolg op MRA-actie 4.11 (energiebesparing in de gebouwde omgeving).  

 

5. Routekaart Circulair inkopen 

Bij het tekenen van de intentieverklaring circulair inkopen in juni 2018 is afgesproken een 

routekaart te ontwikkelen om handen en voeten te geven aan de gestelde ambities. 

De projectleider Jolein Baidenmann geeft een korte presentatie van de eerste uitwerkingen van de 

routekaart en wordt het vervolg proces voor de komende maanden toegelicht. 

In gesprek wordt er door bestuurders aangegeven geen behoefte te hebben aan nadere informatie 

bijeenkomsten voor bestuurders; wel voor ambtenaren. Er wordt aandacht gevraagd voor de 

capaciteit van uitvoering van circulair inkopen; hoort bij professionalisering inkoop- en 

aanbestedingsbeleid, maar wordt vaak als extra gezien. Mw Baidenmann wordt gevraagd een 

voorstel uit te werken voor de wijze van presentatie op de State of the Region.  

 

6. Samenwerkingsovereenkomst inzameling luiers 

Met het AEB (afval energiebedrijf) en een aantal MRA partners is een business case uitgewerkt om 

luiers in te zamelen en circulair te verwerken. Het gaat daarbij om verwerking, inzameling en 



transport. Er ligt een concept samenwerkingsovereenkomst voor inclusief een voorstel voor het 

vervolgproces. Op basis van afspraken met de AEB wordt voor 1 september duidelijkheid gevraagd.  

Bestuurders hebben kennis genomen van de concept samenwerkingsovereenkomst. Er wordt 

ingestemd met het vervolgproces; specifiek dat mw van Wageningen voornemens is de 

samenwerkingsovereenkomst te verzenden naar alle MRA college’s met verzoek mee te tekenen en 

actief invulling te geven aan de uitvoering. Er wordt echter opgemerkt dat er terughoudend bestaat 

om te tekenen, omdat sommige gemeenten (nog) niet tot inzameling van luiers over willen gaan. 

Mw Baidenmann geeft aan dat de samenwerkingsovereenkomst 3 onderdelen omvat, en dat ook 

getekend kan worden als de inzameling niet plaatsvindt. Daarmee wordt wel de ontwikkeling van de 

businesscase en producentenverantwoordelijkheid gesteund. 

 

Agendapunten ter kennisname 
 
7. Textielverklaring 

Net als bij luiers wordt er ook gewerkt aan een businesscase voor textiel. Er ligt een eerste 

uitwerking van een textielverklaring voor die samen met het bedrijfsleven is uitgewerkt. Deze wordt 

verder uitgewerkt tot een concept samenwerkingsovereenkomst welke later dit jaar ter 

afspraakvorming wordt voorgelegd. Bestuurders hebben kennis genomen van de eerste uitwerking 

van de textielverklaring.   

8. Terugkoppeling programmamanager Circulair ronde langs gemeenten 

De MRA programmamanager Circulaire Economie heeft een ronde afgerond langs alle 

duurzaamheidwethouders in de metropoolregio. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken is een 

voortgang brief /informatie brief opgesteld naar alle MRA bestuurders te samen met de 

voorgenomen activiteiten in 2019. Bestuurders hebben kennis genomen van de brief.  

 

9. Monitoring Circulaire Economie  

Bestuurders hebben kennis genomen van een uitgevoerde verkenning over wat nodig is om te 

kunnen monitoren op circulaire ontwikkelingen in Amsterdam en de MRA en de verdere 

operationalisering daarvan.  

10. Rondvraag en sluiting 

Mw Munnickendam maakt melding van een heugelijke gebeurtenis inzake warmtenetten: de schop 

gaat de grond in, ca 2200 woningen van het aardgas af.   

Mw Ruigrok maakt melding van de bijzondere bijeenkomst ‘Closing the Loop’ deze middag met 

Staatssecretaris mw van Veldhoven.  

 

Vergaderschema MRA PHO Duurzaamheid 2019 

16 mei  14.30 – 16.00 uur te Amsterdam (locatie Gemeente Amsterdam) 

5 september 10.00 – 11.30 uur  te Zaandam (locatie Gemeente Zaanstad) 

21 november 14.30 – 16.00 uur  te Amsterdam (locatie MRA bureau) 

 

Lange Termijn Agenda MRA PHO Duurzaamheid* 
 
Onderwerp Wanneer 

Follow up gebouwde omgeving Mei 

Follow up Smart Energy Systems Mei 

Input vanuit PHO DZH voor 50% versie MRA Agenda Mei 

Voorstel aanpak MRA lobby energietransitie Mei 

Routekaart Circulair inkopen Mei 

Nulmeting circulair inkopen Mei 

Circulaire nieuwbouw  Mei 

Businesscase plastic Mei 

Project mazzelkontjes Mei 

Samenwerkingsovereenkomst circulaire luierverwerking Mei 

Biomassa kader  Mei/ September 

Input vanuit PHO DZH voor 80% versie MRA Agenda September 

Uitwerking monitoring circulaire economie MRA September 



Intentieverklaring textielketen  September 

Circulaire Westas September 

Materialenpaspoort November 

Inrichting netwerk bedrijfsafval metropool regio Amsterdam  November 

Milieustraat als circulair ambachtscentrum November 

Nulmeting circulair inkopen 2020  

Grondstoffenalliantie 2020 

 
*Deze LTA is een overzicht van agendapunten voor de komende vergaderingen. Per onderwerp wordt 
nog nader bekeken of het ter afspraakvorming of ter kennisname wordt geagendeerd.   

 

Aanwezigheidslijst MRA Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid 14 februari 2019 

 

Naam Namens  Organisatie Aan-/afwezig 

Dhr. J. Fackeldey  Provincie Flevoland, 

voorzitter 

Afwezig 

Dhr. J. van der Hoek  Provincie Noord–Holland,  

Vervangend voorzitter 

Aanwezig 

Mw. M. van Doorninck  Gemeente Amsterdam Aanwezig 

Dhr. R. Berkhout Zuid-Kennemerland Gemeente Haarlem Aanwezig 

Mw. M. Ruigrok Amstelland - Meerlanden Gemeente 

Haarlemmermeer 

Aanwezig 

Mw. S. Munnikendam Zaanstreek – Waterland Gemeente Zaanstad Aanwezig 

Mw. E. van 

Wageningen 

 Gemeente Lelystad Aanwezig 

Dhr. J. Hoek Flevoland Gemeente Almere Aanwezig 

Dhr. J. Kastje  Gooi en Vechtstreek Gemeente Hilversum Afwezig 

Dhr. S. Dinjens IJmond Gemeente Velsen  Aanwezig 

Mw. M. Brasz  Amsterdam Economic 

Board 

Afwezig 

Dhr. E. Oskam MRA Programmamanager 

Energie 

Amsterdam Economic 

Board 

Aanwezig 

Dhr. A. Hendriksen MRA Programmamanager 

Circulaire Economie 

Gemeente Haarlem Aanwezig 

Mw. C. van Dijk  Secretaris Provincie Flevoland Aanwezig 

 

      

     

  

  

 


