Strategische Statenagenda Commissie Ruimte Wonen en Klimaat
voor PS 09‐11‐2020
Beeldvorming (Fase 1) / ter kennisname
(C-agenda)
Oordeelsvorming (Fase 2) / ter
bespreking in commissie (B-agenda)
Besluitvorming. Voordracht + PS ( Fase
3) / voorbereiding in commissie
(A-agenda)

Commissie RWK
Algemeen
Begrotingswijziging

2020
19‐10

23‐
11

2021
2022
1e
2e
3e
4e
kwart kwart kwart kwart

2023

GS

Werkvorm

Allen

Procesafspraken / Wensen t.a.v. de voorbereiding
Vetgedrukte teksten zijn de laatste toevoegingen / updates op de Strategische
agenda voor de commissie RWK
2020:
1e Begrotingswijziging 10 februari op C‐agenda in commissie RWK en 9 maart
in PS
2020:
8 juni in commissie RWK en 29 juni in PS

Jaarstukken en
Kaderbrief

Allen

Begroting

allen

2020:
19 oktober in commissie RWK en 9 november in PS.

MRA
MRA (Regiegroep)

Van Dijk

De MRA maakt met enige regelmaat rondes langs de Raden en Statenleden.
MRA congresdatum voor 2020: vrijdag 17 april. PS kunnen tweemaal per jaar
reageren op de stukken die in de MRA regiegroep worden besproken.
Op 16‐03 komt de voordracht voor de zienswijze op de MRA Jaarstukken 2019
en Kaderbrief (Globale begroting) 2021 op de A‐agenda

Loggen

N.a.v. toezegging in cie. RWK 10‐02‐2020:
Mogelijk rondom P&C cyclus met de commissie de voortgang van de Noord‐
Hollandse woonopgave bespreken (2x per jaar op de B‐agenda).

Ruimte & Wonen
Voortgang
Woonopgave/
uitvoering Woonagenda
2020‐2025

Uit planningsoverzicht GS:
GS besluitvorming over de Provinciale Woonagenda vindt plaats in het
voorjaar 2020 en de Staten worden hierover ook in deze periode
geïnformeerd. GS informeren de commissie RWW in het najaar 2020 over het
eerste woonakkoord. De wijze waarop PS verder worden geïnformeerd over
de voortgang van de Provinciale Woonagenda moet nog nader worden
bepaald. Hierover worden de Staten zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
PS worden in het najaar 2020 op de hoogte gesteld van de voortgang van het
Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen
Woningbouwproductie.
Planning: Medio oktober/november in GS, op 23‐11‐2020 in commissie RWK
Regels rondom
huisvesting
arbeidsmigranten

Loggen

N.a.v. toezegging in cie. RWK 10‐02‐2020:
GS komt binnen 2 maanden hierover terug bij de commissie RWK
Toezegging 08‐06‐2020: Medio september 2020 volgt een vervolgnotitie; ter
bespreking op B‐agenda 19‐10‐2020.
Onderwerp komt tzt terug om voortgang te volgen

Voortgang fonds OV‐
knooppunten

Loggen /
Olthof

Cie RWK en
M&B
gezamenlijk

Besproken op B‐agenda in commissie van 08‐06‐2020
Voordracht over besloten agenda in PS 14‐09‐2020
Jaarlijkse voortgang komt t.z.t. op C‐agenda
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Monitor OV‐
knooppunten

Loggen

Verstedelijkingsstrategie
MRA

Loggen

Jaarlijks t.k.n. op c‐agenda

BOB

Uit planningsoverzicht GS:
In het SBO MIRT is in mei 2019 een bestuurlijke opdracht verleend om een
verstedelijkingsstrategie voor de MRA op te stellen. Deze bestaat uit het
opstellen van een verstedelijkingsconcept voor de MRA, een faseringsvoorstel
en een investeringsstrategie. Het gaat om een Rijk/regio‐traject. Najaar 2019
is een projectorganisatie opgestart en zijn inventariserende werkzaamheden
verricht. De organisatie is in handen van het ministerie van BZK namens het
Rijk en het MRA bureau namens de regio. Eerste kwartaal 2020 is gestart met
het opstellen van een verstedelijkingsconcept.
In het najaar volgt het faseringsvoorstel en de investeringsstrategie. Deze
worden in november 2020 in het BO MIRT ter besluitvorming voorgelegd.
‐ BOT‐overleg op 22‐06‐2020
‐ Presentatie van de MRA op 7 september 2020, 20.00 tot 21.30 uur.
Provinciale Staten zijn tot nu toe twee maal geïnformeerd en in gesprek
gegaan over de Verstedelijkingsstrategie, op 22 juni en 7 september 2020. Bij
het vormgeven van het verlengde proces richting BO Leefomgeving voorjaar
2021, zal ook de mogelijkheid worden gecreëerd om het gesprek verder met
PS (en raden) te voeren.

Plan van Aanpak (pva)
Kustvisie

Loggen

BOB

Wordt verwacht 2e kwartaal 2021

Loggen

BOB

Hieronder de voorgenomen gewijzigde planning op hoofdlijnen van de
Omgevingsverordening NH2022:
Besluitvorming:
- September 2020: Eerste ronde externe ambtelijke inputsessies
(voorleggen concept regels en kijken waar dit knelt)
- 19 oktober 2020: Technische briefing over de Omgevingsverordening
NH2022
- 19 November 2020: Externe bestuurlijke inputsessies (bestuurders
van gemeenten, waterschappen etc. van de provincie N‐H wordt om
input gevraagd)
- December 2020: Eventueel Tweede ronde ambtelijke input‐sessies

Omgevingsverordening
Omgevingsverordening
NH 2022

TB

-

Besluitvorming:
13 april 2021
GS; vaststellen ontwerp‐ OV NH2022
22 april 2021
Commissie RWK
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26 april 2021
Start ter inzage legging
19 juni 2021
Einde ter inzage legging
7 september 2021
GS; OV NH2022
20 september 2021
Commissie RWK
4 oktober 2021*
PS; vaststellen OV NH2022
1 januari 2022
Inwerkingtreding
*Eventueel laatste uitwijkmogelijkheid; PS van november 2021. Later kan niet
i.v.m. het omzetten van de Omgevingsverordening NH2022 naar het nieuwe
DSO‐LVBB voor publicatie.
Klimaat & Energie
Actieprogramma
Klimaat

Stigter

Gewijzigde planning, om in commissie van 19 oktober 2020 te agenderen in
cie. RWK.

RES 1.0
NHN
NHZ

Stigter

BOB

4e kwartaal 2020: Antwoordennotitie op concept‐RES
2e kwartaal 2021: Definitieve vaststelling RES 1.0 (onder voorbehoud)

RES 2.0

Stigter

n.n.b.

24 maanden na invoering RES 1.0

Provinciaal
inpassingsplan (Pip) 150
Kv

Stigter

Integrale visie energie‐
infrastructuur

Stigter

Wordt verwacht 1e kwartaal 2021
‐

Voorbereidingsbesluit via voordracht in PS (RWK 08‐06‐2020)

Uit Strategische agenda GS uitvoering coalitieakkoord:
Integrale visie voor de toekomstige energie‐infrastructuur.
Vooruitlopend op deze visie is in 2019 er een systeemstudie uitgevoerd naar
huidige en toekomstige energie‐infrastructuur. In een vervolgstudie met TNO
worden drie beleidsopties onderzocht voor toekomstig energiesysteem.
De aanlanding van Wind op Zee maakt hier tevens onderdeel van uit als ook
mogelijkheden voor conversie op zee. GS en PS worden eind 2020
geïnformeerd over de resultaten van de TNO‐studie.
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Strategie Waterstof

Stigter

Uit Strategische agenda GS uitvoering coalitieakkoord:
Wij verkennen met de partners in Noord‐Holland wat de ambities zijn op
waterstof, waar de potentie van waterstof binnen onze provincie zit en wat er
voor nodig is om deze potentie te realiseren. Samen met onze partners
formuleren wij een strategie en een gezamenlijke aanpak om deze ambities
gestalte te geven en potenties waar te maken. Deze aanpak zal het derde
kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan GS worden voorgelegd en PS zal per
brief hierover worden geïnformeerd.

Zoeklocaties
hernieuwbare Energie

Stigter

Onderdeel RES: Start vanaf 2e kwartaal 2020.

Warmtestrategie

Stigter

Vvgb windmolens

Stigter

Na gereed komen van het warmtebronnenregister medio 2020, zullen
Statenleden hierover worden geïnformeerd.
Naar verwachting komt voor de zomer van 2020 het Rijks
duurzaamheidskader voor biomassa gereed. PS (commissies RWK en EFB)
worden na het zomerreces van 2020 betrokken bij de ontwikkeling van het
Noord‐Hollandse duurzaamheidskader voor biomassa. De wijze waarop PS
wordt betrokken stemmen GS af met PS nadat het duurzaamheidskader van
het Rijk is verschenen.
Planning verschoven, op zijn vroegst besluitvorming in PS eind 2020

