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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de

Uw kenmerk

actieve informatieplicht) brengen wij u het besluit van ons college ter
kennis:
1.

In te stemmen met verdere samenwerking in MRA-verband op
de volgende vier actiethema’s, zoals benoemd gedurende de
Duurzaamheid Top MRA van 1 8 oktober jl.:
•

duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf

•

inkooppakketten
circulaire aanpak op textiel

•

aanpak Onderwijs- en arbeidsmarktkansen gekoppeld aan de
klimaatopgave

•
2.

Monitoring MRA-positie en -inzet op transitie naar een
duurzame economie

In te stemmen met de rol van de provincie als trekker voor het
thema monitoring duurzaamheid.

3.

De provincie participeert al in het programma Cirkelstad
waardoor hier geen afspraken in MRA verband voor nodig zijn.

Onderstaand wordt een schets gegeven van de samenwerking op het
beleidsveld Duurzaamheid in MRA-verband en wordt bovenstaand
besluit toegelicht.
Samenwerking MRA Duurzaamheid/ Circulaire Economie
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de
provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de
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Vervoerregio Amsterdam.
Op MRA-schaal werken bestuurders namens hun (deel)regio samen
binnen de drie inhoudelijke MRA-platforms Economie, Ruimte en
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Mobiliteit aan de uitvoering van de MRA Agenda. De MRA Agenda is de
inhoudelijke basis van de MRA-samenwerking.
Inmiddels is een nieuwe MRA Agenda (MRA Agenda 2.0) in de maak;
onze reactie op die nieuwe MRA Agenda is op 1 6 december jl.
besproken in uw Staten. Circulaire Economie is uiteraard één van de
onderwerpen in de nieuwe MRA Agenda.
De portefeuille Duurzaamheid/ Circulaire Economie heeft binnen de
MRA een overlap met de platforms Economie en Ruimte. Inhoudelijk
willen de MRA-partners een voortrekkersrol vervullen in de kennis- en
circulaire economie. Inzet is om van de MRA een toekomstbestendige
en duurzame regio te maken.
Op het thema Duurzaamheid/ Circulaire Economie is een ontwikkelplan
Circulaire Economie gemaakt voor de overheden in de regio. Het
Ontwikkelpan Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam brengt
bestaande actiepunten in programmatische samenhang. Kern van die
aanpak is de samenwerking op zes grondstofstromen, het maken van
een Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap, het werken aan
belemmerende wet- en regelgeving en monitoring. Het ontwikkelplan
vormt de opmaat om handen en voeten te geven aan een circulaire
MRA-economie. Van belang is dat verbreding plaatsvindt naar de hele
economische sector: circulaire economie is daarin verweven. Een
circulaire economie draagt namelijk bij aan lokale werkgelegenheid,
innovatie en verduurzaming van transportbewegingen. De aanpak moet
gebeuren in nauwe samenhang met andere onderdelen van de MRA
Agenda en de energietransitie.
Het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid coördineert de
activiteiten/ samenwerking op het gebied van duurzaamheid en
circulaire economie in de Metropoolregio. Gedeputeerden Zita Pels en
Edward Stigter vertegenwoordigen de provincie in dit bestuurlijk overleg
waaraan tevens per regio een vertegenwoordigende wethouder deel
neemt. Voor uitgebreide informatie over deze samenwerking in MRAverband wordt verwezen naar https://mraduurzaam.nl/wat-doen-wii/.
Op 1 8 oktober jl. heeft de eerste MRA Duurzaamheid Top
plaatsgevonden waarin een set van vijf afspraken zijn besproken en
waarvoor breed bestuurlijk draagvlak bleek te bestaan om deze ter
besluitvorming voor te leggen aan de verschillende colleges.
Onderstaand wordt ingegaan op de vijf afspraken die aan de orde zijn
geweest op de Duurzaamheid Top en waarover besluitvorming heeft
plaatsgevonden door Gedeputeerde Staten:
Gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf
inkooppakketten
Er worden vijf inkooppakketten vastgesteld waarop gezamenlijk vanuit
MRA verband met ingang van 2020 wordt gestart met inkopen.
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De uitwerking van dit onderwerp verloopt via de bestaande ambtelijke
MRA werkgroep inkoop en opdrachtgeven. De provincie is hierin ook
vertegenwoordigd.
Verwachting is dat vanwege de omvang van de uitvraag Circulair
inkopen, de totale inkoopkosten niet hoger zullen worden dan het
huidige kostenniveau van inkoop.
Vorig jaar zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke doelstelling ten
aanzien van circulair inkopen en opdrachtgeverschap. Doelstelling is
1 0% circulair inkopen en opdrachtgeven in 2022, 50% in 2025 en
volledig circulair inkopen rond 2030.
Benoemde vijf inkooppakketten dienen als gezamenlijke start voor
circulair inkopen binnen de MRA. Andere inkooppakketten volgen.
Met het vaststellen van deze pakketten wordt een duidelijk signaal aan
de markt gegeven zich in te stellen op circulaire leveringen. Betreffende
afspraken passen binnen het Actieprogramma circulaire economie
(201 7) onder creatiespoor 6, Circulaire Organisatie. Vanaf 2020 wordt
gestart met het circulair inkopen van aan te besteden pakketten:
Bewegwijzering en Verkeersborden;
Asfalt
Bestratingsproducten en bestraten (beton)
Kantoorinrichting en
Cateringsdiensten.
Samenkomen tot een circulaire aanpak op textiel
MRA-partijen zetten in op het krijgen van inzicht in waar het onder hun
verantwoordelijkheid ingezamelde textiel blijft. Daar de
contractpartner(s) en inzamelaars van textiel in opdracht van de
gemeenten werken, spelen met name de gemeenten binnen de MRA
hierbij een belangrijke rol.
Daarnaast spreken de MRA-partijen af het initiatief ‘Innovation Centre
for Circular Textile’ te ondersteunen. Dit om te komen tot circulaire
verwerking van het niet -herdraagbare textiel tot circulaire grondstoffen
binnen de MRA.
Met bovenstaand initiatief wordt ingezet op hergebruik van afgedankt
textiel waarbij het niet-herdraagbare textiel lokaal wordt verwerkt tot
grondstof. Hiermee kunnen nieuwe producten worden gemaakt.
Doelstelling bij deze afspraken is het verminderen van de milieudruk
van textiel door hoogwaardiger hergebruik, verbeteren van de
arbeidsomstandigheden in de productie en verwerking van textiel als
afvalstroom en voorkomen van kinderarbeid. Betreffende afspraken
passen binnen het Actieprogramma circulaire economie (201 7) onder
creatiespoor 2, Ketenvorming. De provincie ondersteunt het initiatief
‘Innovation Centre for Circular Textile’.
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Uitwerken van duurzaam bouwen van woningen via Cirkelstad
In dit kader wordt afgesproken dat een groep MRA-partijen instemt met
de start van het driejarige Regionaal Programma Cirkelstad. Dit omvat
inzet op het circulair, energieneutraal en klimaat adaptief bouwen in de
regio. Binnen het programma brengt elke partner eigen projecten in. In
deze projecten wordt gewerkt aan nieuwe beleidsinstrumenten en aan
circulaire en klimaatneutrale oplossingen. Hierdoor ontstaat zicht op de
praktijk, de randvoorwaarden en mogelijkheden om tot sluitende
circulaire businesscases te komen. Verder wordt afgesproken dat MRA
breed alle partijen, de ontwikkelingen en resultaten die uit het
programma voortkomen, volgen.
Na afloop van het driejarig traject wordt een slotbijeenkomst
georganiseerd met alle MRA-partijen waarop de leerervaringen worden
gedeeld en wordt een voorstel voorgelegd over hoe vanaf dat moment
door MRA-overheden met duurzaam bouwen kan worden omgegaan.
Ambitie is om vanaf 2022 duurzaam bouwen als uitgangspunt te nemen
bij de bouw en renovatie van woningen. Concreet worden hiertoe in de
komende driejaar door elk van de samenwerkende partijen 3
woon/renovatieprojecten uitgevoerd. Een gevalideerd proces van audits
en intervisie maakt het mogelijk om die projecten elke keer te
verbeteren en van elkaar te leren.
Deze afspraak heeft met name betrekking op gemeenten en hun
participatie in Cirkelstad. Het Bouwprogramma voor de Metropoolregio
Amsterdam is een initiatief van Cirkelstad, EIB, TNO en C-creators. De
provincie neemt al sinds 201 8 via het ondersteunen van het
Bouwprogramma van C-creators deel in het programma Cirkelstad. Ook
hebben wij de intentie om in 2020 en 2021 kernpartner te worden van
C-creators en lidmaatschap van Cirkelstad is daar een onderdeel van.
Derhalve zijn nieuwe afspraken en financiering vanuit de provincie niet
nodig. Cirkelstad is gericht op gemeenten en de activiteiten focussen op
het bereiken van een systeemaanpak tussen gemeenten en partijen uit
de bouwketen. Wij steunen dit door het Bouwprogramma van C-creators
te steunen. De afspraken ten aanzien van Cirkelstad passen binnen het
Actieprogramma circulaire economie (201 7) onder creatiespoor 2
(Ketenvorming) en 5 (Ruimte).
Onderwijs- en arbeidsmarktkansen gekoppeld aan de
klimaatopgave
Het realiseren van de ambities van de MRA met betrekking tot
verduurzaming en energietransitie wordt bedreigd door tekorten aan
arbeidskrachten en door het niet aansluiten van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. Dit vraagt om een regionale regie en aanpak zodat een
goede aansluiting ontstaat tussen scholing en de arbeidsopgave,
gekoppeld aan de klimaatopgave.
Met het oog hierop wordt afgesproken om met elkaar en met andere
relevante stakeholders in te zetten op het binnen een jaar formeel
ondertekenen van een Human Capital Agenda (HCA) klimaatopgave
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Noord-Holland en Flevoland. Vooruitlopend op de formele vaststelling
van een HCA Klimaatopgave in 201 9 wordt voorgesteld drie concrete
trajecten op te starten, waarin regionale overheden, bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen afspraken maken over bij-, om- en
opscholingstrajecten voor essentiële functies. Daarnaast zullen binnen
één jaar zes ‘Werkvloeren’ worden geopend in de regio. Het gaat hierbij
om plekken waar mensen zich kunnen oriënteren op het werk van de
toekomst, een loopbaangesprek kunnen voeren, zich kunnen oriënteren
op om- en bijscholing en waar workshops kunnen worden gevolgd.
Aan de uitrol van Werkvloeren in de MRA als fysieke plekken waar
mensen informatie en loopbaanadvies kunnen krijgen over onderwijsen arbeidsmarktkansen binnen de duurzaamheidstransities zijn kosten
verbonden. Deze kosten worden gedeeltelijk gedekt uit MRA-budget.
Een eigen bijdrage voor structurele kosten is nodig van de gemeente/
deelregio waar de Werkvloer gevestigd zal worden. Het initiatief voor
het in samenwerking met andere stakeholders opzetten van bij-, om- en
opscholingstraject voor essentiële functies zal worden genomen vanuit
House of Skills.
Deze afspraken dragen bij aan het beschikbaar komen van voldoende
gekwalificeerde arbeidskrachten voor het realiseren van de ambities
met betrekking tot verduurzaming en energietransitie. Bovenstaande
afspraken sluiten aan op de provinciale UitvoeringsAgenda
Veerkrachtige Arbeidsmarkt en de visie voor Noord-Holland op de
aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs, die de veldpartijen met ons
hebben opgesteld. In de recente Actieagenda Arbeidsmarkt en
Onderwijs 2020 e.v. hebben wij eenzelfde focus op benodigde
vakmensen voor de klimaatgedreven transities kunnen bewerkstelligen.
Monitoring MRA-positie en -inzet op transitie naar duurzame
economie
Voorstel is gezamenlijke afspraken te maken over de wijze waarop
wordt gerapporteerd over de stand van zaken in de MRA op het terrein
van duurzaamheid. Hierbij zal zo veel mogelijk aansluiting worden
gezocht bij andere monitoringinstrumenten zoals de Monitor brede
welvaart MRA en de landelijke monitoring rond Circulaire Economie. Dit
maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de stand van zaken met
betrekking tot duurzaamheid binnen de MRA. Op termijn wordt het
mogelijk jaarlijks de ontwikkeling op het vlak van duurzaamheid te
schetsen.
De uitvoering van deze afspraak wordt gefinancierd met een bijdrage
vanuit bestaande MRA budgetten.
Doel van bovenstaande afspraak is een beeld te krijgen van de stand
van zaken en de ontwikkelingen binnen de MRA op het vlak van
duurzaamheid en Circulaire Economie. Inzet is deze monitor onderdeel
te laten zijn van een brede rapportage waarin ook sociale indicatoren
een plaats krijgen. Resultaten worden gepresenteerd tijdens het event
“State of the Region”, dat jaarlijks door de MRA wordt georganiseerd. De
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provincie heeft aangeboden als trekker op te treden voor de uitwerking
monitoring duurzaamheid omdat dit aansluit bij de uitwerking van de
monitor circulaire economie die in IPO-verband wordt uitgewerkt.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp

1 bijlage(n)
Afsprakenoverzicht Duurzaamheid Top met toelichting MRA

1 329087/ 1329084

