
 

 

Stuurgroep MRA Impuls Duurzaamheid 
Notulen 

 

Datum  23 september 2016 

Tijd   09.30 tot 11.00 uur  
Locatie  Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, Hoofddorp 
 
Aanwezig 
Dhr. A. Stuivenberg (voorzitter, provincie Flevoland)  
Mw.  C. Sikkema (gemeente Haarlem)  
Dhr. D. Emmer (gemeente Zaanstad) 
Dhr. J. Nederstigt (gemeente Haarlemmermeer) 
Dhr. E. Roest (Regio Gooi en Vechtstreek)  
Mw. N. Tellegen (Amsterdam Economic Board) 
 
Afwezig 

Dhr. J. van der Hoek (provincie Noord – Holland) 
Dhr. A. Choho (gemeente Amsterdam) 
Dhr. T. Herrema (gemeente Almere)  
 

Agenda 

1. Opening en mededelingen 

 Terugkoppeling PRO 21 september 2016  
 
Dhr Stuivenberg heet iedereen welkom en meld de verhindering van dhr van der Hoek en 
Herrema. Dhr Choho heeft zich vanochtend afgemeld ivm ziekte. Mw Tellegen is aanwezig 
namens de Board, mw Brasz zal volgende vergadering aanwezig zijn.  
 
Dhr Stuivenberg geeft een terugkoppeling van de PRO vergadering van afgelopen woensdag. 
Het was voor het eerst dat dhr Stuivenberg aanwezig was, goed dat de verbinding nu is 
gemaakt.  
Dhr Nederstigt geeft aan dat het nu een nieuwe situatie betreft, duurzaamheid is niet meer 
alleen milieu maar is een satéprikker door vele vraagstukken. Organisatie en doorwerking 
naar bestaande structuren is een worsteling, dat zie je ook in de gemeentelijke organisatie. 
Idealiter bestaat deze Stuurgroep Duurzaamheid niet meer, maar is het geïntegreerd. Na de 
PRO vergadering heeft dhr Stuivenberg nog gesproken met mw Geldhof en duidelijk 
aangegeven te zoeken naar een stevige basis in PRO en PRES. Mw Geldhof heeft toegezegd 
contact te zoeken ook met voorzitter mw Ollogren van PRES voor een gesprek over de 
positie en relatie van de Stuurgroep met PRES. 
Er is in PRO vastgesteld dat de Stuurgroep Duurzaamheid wordt omgevormd naar een 
portefeuillehouder overleg. Het is goed dat er een zetel komt in PRO en het is aan de 
Stuurgroep om een stevige agenda met inhoud en samenhang in PRO neer te leggen. 
Op 30 november is er ruimte in PRO voor een korte presentatie.  
 
Dhr Emmer benadrukt dat verbindingen maken met PRO en PRES belangrijk is. Ook vanuit 
de Board wordt gezien dat dit nodig is. Afgesproken wordt dat dhr Stuivenberg dhr Emmer 
voordraagt voor een zetel in PRES en mw Sikkema voor PRO. Dhr Stuivenberg zal de 
voorzitter van PRES vragen dit in de komende vergadering van PRES, 6 oktober, aan te 
geven.  
 
Mededeling Nederstigt: op 4 oktober is een bijeenkomst in het Ziggo Dome met oa dhr Al 
Gore en Richard Branson. Dhr Nederstigt is ook gevraagd te spreken over onder meer de 
schooldak revolutie (alle scholen onder 1 postcoderoos) en zal met een regionale insteek 
zijn presentatie houden.  
 
Mw Tellegen licht kort toe waar de Board voor staat en de grootstedelijke uitdagingen waar 
zij zich mee bezighoudt. Volgende week worden roadmaps gepresenteerd, onder meer ook 
voor circulaire economie waar met name mw Cramer hard aan trekt. 
 



 

 

 
 

2. MRA Agenda - Hoofdstuk 4 ‘Versnellen van de transitie naar een schone economie’ 
 
Plannen van aanpak 
 
4.1 Programma/ uitvoeringsplan circulaire grondstoffenketens 
Mw Cramer heeft gesprekken gevoerd in de regio en heeft 9 stromen geïdentificeerd voor 
het sluiten van kringlopen. De vraag ligt voor of er, gezien benodigde inzet en complexiteit, 
gekozen wordt voor het starten van de vier kansrijke stromen of dat het beter is te kiezen 
voor één stroom en deze goed te doen. Mw Sikkema geeft aan graag nog een vijfde 
kansrijke stroom toe te voegen, incontinentiemateriaal. Na overwegingen wordt besloten 
om de genoemde vier kansrijke stromen verder te verkennen op de mogelijkheid van snelle 
uitvoering (realisatiekracht). Voor de stroom waar de meeste energie zit en relatief het 
makkelijkst resultaat kan worden geboekt wordt gekozen om deze binnen 1 jaar tot 
uitvoering/ resultaat te brengen. 
 
4.4 Grondstoffenatlas 
Dhr van der Hoek heeft aangegeven dat de grondstoffenatlas voor Noord Holland gereed is 
en het plan van aanpak derhalve kan worden geïntegreerd met 4.1. De bestuurders kunnen 
zich hierin vinden. 
 
4.9 Smart Grids 
Dhr Emmer geeft aan dat dhr Choho en dhr Molegraven van Alliander mede trekker zijn voor 
Smart Grids. Het is dhr Emmer niet bekend dat dhr de Rudder ook trekker is (aangegeven in 
PRO). Dhr Emmer zal contact opnemen met dhr de Rudder over deelname. 
De uitvoering wordt met de nieuwe mede trekkers opgepakt. Er lopen een aantal 
activiteiten oa nationale energieatlas en er komen meer concrete activiteiten.  
 
4.10 Warmte en Koude 
Voor de zomer heeft er een brede bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden waarin is 
besloten tot het vormgeven van een routekaart en grand design voor warmte en koude. In 
de komende periode wordt dit verder uitgewerkt. De financiering is in principe tot eind 
2017 vastgelegd door de verschillende partners, naar verwachting is het programma dan 
goed op stoom en is een vervolg te verwachten.  
Dhr Emmer geeft, op de vraag van dhr Stuivenberg, aan dat de verbinding met de 
Warmtetafel goed vorm heeft. Dhr Nederstigt vraagt aandacht voor agendering ook op meer 
tafels, de urgentie is hoog. Dhr Roest vraagt naar het juiste moment om aan te haken, ook 
in de Gooi en Vechtstreek wordt een energiedialoog opgestart. Dhr Emmer en Roest spreken 
af contact met elkaar te hebben voor contact met dhr Jan van der Meer.  
 
4.11 Energiebesparing gebouwde omgeving  
Mw Sikkema geeft aan dat de verkenning die wordt opgepakt door Noord-Holland (plan van 
aanpak 4.8) de basis gaat vormen voor de aanpak. Er wordt aangeven dat het een goed idee 
is om dit in de volgende vergadering te agenderen/ presenteren. Er ligt een subsidieverzoek 
bij de VNG voor ondersteuning voor het plan van aanpak voor verduurzaming van de 
gebouwde omgeving. 
 
Dhr Nederstigt merkt op dat er in de MRA veel winst valt te behalen op het thema 
gebouwde omgeving, we hebben een achterstand en in het verleden nog niet goed op 
gescoord, we kunnen meer meters maken. Mw Sikkema onderschrijft dit en geeft aan dat 
een regisseur nodig is daarom er ook een aanvraag ligt bij de VNG. Dhr Nederstigt en mw 
Sikkema spreken af hier verder met elkaar over door te praten. 
 
Overall 
Er wordt geconstateerd dat op alle plannen van aanpak financiering een punt van aandacht 
is. Voor een aantal plannen van aanpak worden door de deelnemers middelen 
bijeengebracht voor het uitvoeren van activiteiten. Afgesproken wordt inzichtelijk te 
maken wat er door de partners bijeen wordt gebracht en welk beroep er wordt gedaan op 



 

 

PRO en PRES cq MRA budget (1,5 euro per inwoner). Dit wordt in de komende vergadering 
neergelegd.  
 
 

3. MRA Duurzaamheid - Organisatie, sturing en positionering 
 
Over dit agendapunt is al voldoende gesproken bij de opening van de vergadering.  
 
Werkbezoek Brussel 
Dhr Nederstigt en mw Sikkema nemen deel aan de MRA delegatie aan d open days in 
Brussel. Dhr Choho is gevraagd deel te nemen namens de stad Amsterdam, het is belangrijk 
dat Amsterdam erbij is. 
 
MRA Energiedialoog  
Dhr Emmer geeft een korte terugblik op de bijeenkomst van juni. Dhr Nederstigt geeft aan 
dat de opkomst uitstekend was. Dhr Emmer heeft de vrijheid genomen om in de afsluiting 
van de bijeenkomst de MRA voor het voetlicht te brengen/ in de etalage te zetten bij het 
Ministerie als proeftuin om de ambities van het rijk te gaan realiseren.  
Het Zaanse initiatief handelsplein voor lokaal opgewerkt energie vind dhr Stuivenberg 
interessant. Dhr Nederstigt geeft aan de rol van Alliander spannend te vinden, het bedrijf 
mag geen marktpartij zijn, maar door de veranderde positie van grote energiebedrijven en 
lokale initiatieven wordt dat een dilemma. Wetgeving is geënt op de huidige structuur en 
niet op een nieuwe orde, experimenteer ruimte is nodig. 
Wat betekent dit voor onze contacten richting het rijk? Iedereen heeft ingangen en zijn 
contacten en het is soms ook niet duidelijk bij welk ministerie men moet zijn. 
Duidelijk wordt dat er een MRA verhaallijn nodig richting rijk maar ook het VNG.   
Het Ministerie is bezig met de resultaten van de landelijke energiedialoog. VNG/IPO/Unie 
van Waterschappen pakken dialoog verder op. Ook is er een relatie met G32. Ambtelijk 
wordt er veel gedaan, bestuurlijk is een aandachtspunt. We hebben elkaar nodig, 
onduidelijk is hoe trajecten verder verlopen, duidelijke lijn ontbreekt, niet alleen MRA 
maar overal. Urgentie wordt overal gevoeld, op vele vlakken willen bestuurders en 
ambtenaren aanwezig zijn bij tafels en activiteiten, structuur en lijn mist en is nodig.   
Afgesproken wordt dat er een overzicht wordt gemaakt van netwerken en speelveld 
(krachten en machten) voor positionering. 
 
MRA Proeftuin Maak Verschil  
Mw van Dijk geeft aan recent informatie te hebben ontvangen over inhoudelijke invulling 
van de proeftuin en geeft een korte impressie van het te lopen traject (leerateliers, 
gesprekken raden en staten, werksessies, advies vanuit proeftuin richting kabinetsformatie 
(februari)). Dhr Emmer zoekt contact met gemeentesecretaris van Zaanstad (trekkende rol) 
over het proces van de MRA Proeftuin Maak Verschil en koppelt terug. 
 

4. Vervolgafspraken 

 
Voor de aanwezigheid vanuit Duurzaamheid in de vergaderingen van PRO (30 november) en 
PRES (8 december) moet eea worden voorbereid (korte presentaties).  
In basis dient het dezelfde presentatie te zijn (inhoudelijke doelen, aansluiting en 
producten duurzaamheid). Afgesproken wordt dat dit door dhr Emmer en mw Sikkema 
wordt voorbereid.  
De voorzitter neemt hiervoor contact op met PRO en PRES. Op 6 okt is het eerstvolgende 
PRES, voorzitter neemt contact op voor een mogelijke vooraankondiging. 

 

5. Rondvraag en afsluiting 
 
Mw Tellegen vraagt naar de vergadercyclus. Dhr Stuivenberg geeft aan dat dit, in verband 
met aanhaking bij PRO, nu vier keer per jaar voorafgaand aan PRO wordt georganiseerd.  
 
Volgende vergadering MRA Portefeuillehouder overleg Duurzaamheid:  
18 november, 11.30 – 13.00 uur in Haarlem.  


